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GUTUNAK

Berriketan-ek ez du bere gain hartzen GUTUNAK atalean adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo
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telefono zenbakia. Bidali helbide hauetara: berriketan@zuhatza.com edo koordinatzailea@zuhatza.com.

Kafe huts bat eskatu ostean kendu
dituzu siesta osteko azken nagiak, zure
lagunak ez dira oraindik iritsi. Denbora-
pasan, barra amaieran pilatzen den
egunkari-dorrea arakatzen zaudela, egin
gabeko gurutzegrama bat aurkitu duzu.
Kafe-birringailuaren zarata eta Ramones
taldearen Hey, ho, let’s go! bozgorailueta-
tik. Profetikoa, zeharo. Egunkaria itxi,

loredun katiluko azken arrastoak irentsi
eta kaña bat eskatu ahala hasi zara giro-
an murgiltzen.

Zure etxean zaude, ingurukoak ere
hala sentitzen dira, Pili gure bigarren
ama da. Asteburua da, bizitza ospatzeko
unea. Tragoz trago, kezkak uxatu, goza-
tu eta... bihar biharkoak! Gaur ez dago
bestelako buruhausterik, eta terrazan
izozten zaren bitartean kakahueteak
afaltzea ez da arazo izango. Ez zara plan
hori duen bakarra, komuneko ilaran
egin dituzun lagunak ere antzera (edo
okerrago) dabiltza. Hurrengo trago
erronda zure kontu: bost gin-tonic.
Ordaindu, buelta erdi eman eta... goool!
Realaren garaipenak taburetera iltzatuta
ziruditenak aztoratu ditu. Futbolzale ez

direnak ere ez dira goiz erretiratuko,
gaur ez da aitzakiarik. Barre eta algara
artean musikaren burrunba itzuli da.
Zein ederra den elkarri lepotik helduta
80ko hamarkadako talde mitikoen ere-
serkiak abestea. Beste behin ere, ahotsa
urratu arte.

Belaunaldiz belaunaldi, zenbait
gauza ez dira aldatu. Azulejo txuri-bel-
tzak, pegaten txokoa, apaleko titiak...
baina, batez ere, bertako sentitzen gare-
non maitasuna.

Maxi Bar, betirako gure etxea. Mila
esker guztiagatik, familia!

Lander, Sabas, Larra, Manez,
Aitor, Amets, Mattin, Gorka, 

Mikel, Gilen eta Alex

Otsailaren 10ean eratu genuen
Debako Korrika Batzordea eta hasiak
gara jada Korrika gurera iritsiko den
eguna eta herrian egingo diren bestelako
ekintza kultural batzuk antolatzen. 

Apirilaren 7tik 8rako gauerdian iritsi-

ko da euskararen aldeko ekimen herri-
koia Debara eta Itziarrera. Korrikaren
lekukoa eraman nahi baduzu, edota
antolatuko diren ekimenetan laguntzeko
prest baldin bazaude, jar zaitez zuzenean
gurekin harremanetan. Horretarako, ida-

tzi mezua deba@korrika.eus helbidera edo
688 84 03 08 telefono zenbakira. Guzti-
guztion ekarpena izango da ongi etorria! 

Tipi, tapa, tipi, tapa...

Korrika Batzordea

Betirako gure etxea

Lanean hasiak gara Korrika Batzordean; zatoz gurekin!



IRITZIA
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Pasa den aste-
an, deigarria egin
zitzaigun mezu
bat ikusi genuen
sare sozialetan:
“Todas tenemos
una amiga que
sufrió abusos. Pero
ninguno tiene un
amigo abusador. No

dan las cuentas” (“Denok daukagu abusua
jasandako lagunen bat, baina inork ez
lagun abusu-egilerik. Kontuak ez datoz
bat”). Esaldiak zer pentsatua eman
zigun. Pil-pilean dagoen gaia dela esan
genezake, denok kezkatzen gaituena.
Herrian, duela gutxi, beste pintada hau
ere agertu zen:  “Feminismo no es encu-
brir a tu colega” (“Feminismoa ez da zure
laguna estaltzea”). Horregatik, eta egun
seinalatu baten bueltan gabiltzanez,
egin dugun hausnarketa hau ekarri
nahi genuke aldizkari honetara. 

Denok ezagutzen dugu duela hila-
bete batzuk kaleetan agertu zen salake-
ta matxistaren kasua, denok ezagutzen
dugu jai-giroan Debako tabernetan ger-
tatutako ukitu eta irainen bat, eta denoi
egiten zaigu ezagun gaueko ordu txi-
kietan botiloian ibili ohi den ustezko
bortxatzailearen kasua. 

Indarkeria matxista egiturazkoa da,
zapalkuntzaren formak askotarikoak
izanik: soldata-arrakala izugarria,
sexu-jazarpena, kristalezko sabaia,
estetika eredu itogarriak, erailketak...
Hala, horri dagokion erantzukizuna
denona da. 

Herriko espazioak ez dira oraindik
seguruak, indarkeriak badarrai. Eta
ustez horrelako kasuen aurrean izan
beharko genituzkeen jokabideak argi
baditugu ere, ez dakigu nola ekin albo-
an tokatzen zaigunean. Guk ez dakigu
behintzat, zuek bai? 

Argi izan beharko genuke zer onar-
tu eta zer ez, zer salatu eta nola zigortu,
zein seinalatu eta noiz arte.
Horrexegatik, Deba eta Itziarko Talde
Feministatik, asanblada ireki bat egin-
go dugu Eraso Sexisten Aurkako
Protokolo bat sortzeko; datorren mar-
txoaren 5ean, larunbata, 12:00etan
Kultur Elkarteko liburutegian. Denok
izango zarete ongi etorriak. 

Deba-Itziarko Talde Feminista

Denok

Eraso Sexisten Aurkako

Protokoloa sortzeko

asanblada irekia egingo da

martxoaren 5ean,

12:00etan, Kultur

Elkartean. Denok izango

zarete ongi etorriak

Udazkenean eta neguan zehar
Deba-Itziarren egin diren partaidetza-
tailerretan, herriko azpiegiturak ber-
tatik bertara ezagutzeko aukera izan
dugu. Gainera, martxan dauden edo
etorkizun hurbilean martxan jarriko
diren proiektuen berri ere izan dugu. 

Etxebizitza berrien eraikuntzaz
gain, badaude interes handia duten
hainbat proiektu herriaren biziraupe-
nerako garrantzizkoak izan daitezke-
enak: lehenik, “Deba paleolitoaren
harana” izeneko interpretazio-zentroa
(Geoparkearen eta Udalaren eskutik);
bigarrenik, trenbidea eta zumardiaren
zaharberritzea (geltokia lekualdatzea
eta sarrera-irteerak egokitzea, eta,
zumardia erabat berriztatuko duen
lehiaketa bidezko plan integrala); eta,
azkenik, hondartzako pasealekua eta
Kresalaren etorkizuna. 

Azken horren inguruan hainbat
ideia bildu ziren: hotela, zahar-egoi-
tza, edo funtzio anitzeko kultur etxea
izan dadin. Azken proposamenaren
aldeko apustua egingo nuke nik,
herrian bizi eta lan egin nahi duenak
horretarako aukera izan dezan. Bertan
uztartu daitezke, izan ere, interpreta-
zio-zentroa, kultur etxea, liburutegia,
erakusketa-gela, ikuskizunetarako
aretoak, coworking-erako gelak, taber-
na eta jantokia; baita igerilekua ere,
nahi izanez gero.

Etxebizitza berriak eta hotela erai-
kitzen ari dira, bai, norentzat, ordea?
Turistentzat eta uda pasatzera datoze-
nentzat. Baina horiek aldi baterako
biztanleak dira, ez dute egonkortasu-
nik bermatzen. 

Biztanleak galdu nahi ez baditu-
gu, erakargarria den zerbait egin
beharko dugu. 

Hirigintza-proiektuak

MALEN ALKORTA

iritzia



“Erregelamendua onartuta, lanak amaituta, eta une hone-
tan azken ukituak egiten ari direla, laster zabaltzeko moduan
egongo da Artzabalgo hilerri berria”, jakinarazi du Debako
Udalak. “Asmoa da martxoa amaitu aurretik zabaltzea, eta hala
egingo da ezusterik sortu ezean”. Data zehatza ez du iragarri.

Hilerriaren gaia lantzeko batzorde bat sortu da Udalean,
udalbatzako hiru alderdietako ordezkariek eta udal teknikariek
osatua. Eta, otsaileko bigarren astean egindako bilera batean,
hilerriaren irekiera nola egin zehaztu dute batzordekideek.

Hori hala, jakinarazi dutenez, zabaldu aurretik hilerri berria
ezagutzeko aukera izango dute herritarrek, martxoaren lehen
hamabostaldian egingo diren ate irekien jardunaldi eta bisita
gidatuen bitartez. Hilabete hasieran, hilerriari buruzko infor-
mazioa biltzen duen argitalpena ere jasoko dute herritarrek

etxean, eta haien iritzia eman dezaten bidea ere zabalduko da.
Argitalpen horretan bertan emango dira zehaztasunak. 

Udalak azaldu du Amillagako hilerri zaharretik Artzabalgo
hilerri berrirako lekualdatzearen inguruan lanean diharduela
aipatu batzordeak, hura arduratuko baita lekualdatze-proze-
suaz. Eta gaineratu du etxeetara banatuko den argitalpenean
emango direla lekualdatzearen araudiaren eta irizpideen ingu-
ruko zehaztasunak ere.

Herritarren artean zalantza eta jakin-min handia sortu duen
gaia da hilerriarena. Amillagako hilerria ixtera zihoazela iraga-
rri zuen Udalak iazko azaroan, hilerri berrirako lekualdatzeari
(eta, hortaz, Amillagakoa husteko prozesuari) abenduan heldu-
ko ziotela azalduta. Oraindik ere zabalik dago, ordea,
Amillagakoa. 

Martxoa amaitu aurretik zabalduko du Udalak 
Artzabalgo hilerri berria, dena ondo bidean 

ALBISTEAK

6

iritzia
Aspaldi honetan baditugu, herrian zehar,

mural txukun askoak. Artzabaletik barrena
datorrenak larrabeixen margolana ikus dezake,
auzolanean txukundutako lorategiaren aldame-
nean. Zertxobait aurrerago, Gaztetxeko boxeo-
guantedunarena ageri da. Itziarretik behera eto-
rrita, berriz, Miramar hotela izan zenaren oru-
bean margotutako surfista eta trenbidepean,
herri aniztasunaren ingurukoa.

Egia esateko, horma-irudiok herriko paisaje-
ari ukitu artistikoa ematen diotela uste dutene-
takoa naiz neroni ere. Hitz gutxitan, ingurua
ederrago eta atseginago bihurtzen dute.
Ageriko desberdintasunak desberdintasun,
margolan kontuak ez dira, nonbait, atzo goize-
koak inguruotan. Zastarrain errekaren altzoan,

Ekain kobazuloko hormetan, zaldiak eta beste-
lako animaliak inork margotu zituela badira,
adituen esanetan, hamabost bat mila urte.

Gaurkoetara itzulita, bada salbuespenik,
hala ere. Ezin bestela izan, maiz gertatu ohi den
moduan. Izan ere, Galtxa okindegia baino behe-
raxeagotik, Nelson eserita egoten den lekutik
bertatik, munipen garajeko paretara begira
geratu bada inor, konturatuko zatekeen parez
pare nolako obradeartea daukan. Inpresionista ei
da, gutxien-gutxienez, artelana. Niri behintzat
inpresio galanta eragin zidan aurrenekoz ikus-
tean. Lasturko taloak baino biribilago aurpegia.
euskanglishez esatekotan, tumatxa. Wazemank
programan Gaztea-ko Joseina imitatzen zuenak
aho zabalik zioen bezala, inpresionaaanteeeee!

Inpresio kontuak

IBON URKIA



Emakumeen Nazioarteko Eguna
dela eta, aurten ere, egitarau oparoa
osatu du Berdintasun batzordeak.
Askotariko gaiak lantzeko jarduerak
antolatu diren arren, saiakera berezia
egin da emakumeen zikloa erdigunean
jarri eta zenbait eragilerekin lanketa inte-
resgarriak proposatzeko.

Horrela, apirilerako, Gaztelekuko
arduradunek lau saioko formakuntza
antolatu dute DBH 4. mailako ikasleen-
tzat, euren hilekoa ezagutzeko asmoz,
Deban eta Itziarren. Ikastaroa amaituta-
koan hileko-kopak eta konpresa berrera-
bilgarriak banatu eta azalpenak emango
dituzte gaztetxoek. Kanpaina horrek bi
helburu izango ditu, beraz: batetik, hile-
koa eta emakumeen izaera ziklikoa age-
rian jartzea, eta, bestetik, produktu
berrerabilgarriak ezagutarazi eta horien
garrantzia bistaratzea.

18 urtetik gorako emakumezkoen-
tzat, berriz, martxoaren 11n, 17:30ean,
hilekoari buruzko tailerra izango da
Ispiluen gelan. Emakumearen zikloa,
zikloaren faseak, fase bakoitzaren eragin
emozionala, elikaduraren garrantzia,
higiene menstruala... landuko dira ber-
tan (izen-ematea: berdintasuna@deba.eus).

Martxoaren 25ean, 19:00etan, meno-

pausiari buruzko kafe-tertulia izango da
Deba-Itziarko Talde Feministak antola-
tuta; hori ere Ispiluen gelan.
Esperientziak, ezinegonak, ezagutzak
edo ez-ezagutzak partekatzeko aukera
izango dute bertaratzen direnek.

Hilekoaz edo menopausiaz hitz egi-
nez, emakumeak erdigunean jartzea
izango da egitarauaren helburua; “hain-
beste urtean ezkutuko izan direnez lasai
hitz egiteko guneak sortuz, herri mailan
kontzientziazio ariketa eginez, eta natu-
rala dena modu naturalenean tratatuz”.

Horiez gain, martxoaren 4an,
19:00etan, Bete ingoiau antzezlana eskai-
niko da Burugorri eraikinean; martxoa-
ren 8an, 19:00etan, Deba-Itziarko Talde
Feministak deitutako manifestazioa
izango da; martxoaren 13an, 12:00etan,
Debako Kontalariek Emakumearen
Eguneko ipuinak kontatuko dituzte; eta,
azkenik, martxoaren 20an, 18:00etan,
Chhaupadi dokumentala proiektatuko da
(azken biak Kultur Elkartean).

Chhaupadi Nepalen grabatu zuten.
Bertan, Edurne Pasaban mendizaleak
Himalayaren alderdi ezkutuetako bat
azaleratu nahi izan zuen, hango emaku-
meak euren komunitateetatik baztertzen
baitituzte hilekoa duten bitartean. 

Emakumeen zikloa izango du erdigunean 
M8aren inguruko programazioak

Iñigo Urkullu lehendakariak eta
Gotzone Sagardui sailburuak osasun
arloko larrialdi-egoeraren amaiera ira-
garri zuten otsailaren 11ko LABIren
ondoren emandako prentsaurrekoan.
Eta horrela, otsailaren 14tik aurrera,
COVID-19ari aurre egiteko neurriak
bertan behera geratu dira Eusko
Jaurlaritzaren eskumeneko alorretan.
LABI bera ere desegin egin zuten.

Hala ere, otsailaren 10etik aurrera
dagoeneko musukorik gabe ibil ziteke-
en aire librean EAEn, Espainiako
Estatuko Lurralde arteko Osasun
Kontseiluak hala erabakita; eta aurrera
begira, indarrean jarraitu duten neurri
bakarrak kirol ekitaldien aforoak eta

maskara eremu itxietan erabiltzeko
derrigortasuna izan dira. Neurri horiek
estatu mailako eskumenei dagozkie.

Gainerako debekuak bertan behera
geratu dira, hala nola ostatuak 1:00etan
ixtea, % 60ko aforoak, barran kontsumi-
tzeko debekuak edo tabernetan hamar
pertsonatik gora esertzeko debekua. 

Urkullu lehendakariak adierazi zue-
nez, “neurri hauek guztiak hartzeko bal-
dintzak betetzen dira, bai txertaketa
datuek hobera egin dutelako, bai
Omikron aldaera kontrolatuago dagoe-
lako eta ez delako horren kaltegarria,
baita, azken finean, Europako gainerako
herrialdeetan antzerako neurriak har-
tzen ari direlako ere”.

Osasun-larrialdia eta murrizketarik 
gehienak bertan behera
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Gauzaren bat beti egin den erara
egin ordez, ausardiaz, beste nolabait
egiteari gure etxean “disfuntzional” dei-
tzen diogu. Ez funtzionatzen ez duela-
ko, baizik eta badirudielako ez lukeela
ondo funtzionatu behar.

Ez dakit zergatik pentsatzen dugun
zerbait puskatu egingo dela, jendeak
atzamar salatzailearekin seinalatuko
gaituela, edo epai eta sententzia zorro-
tzak jasoko ditugula... zerbait “gaizki”
egin dugulako; disfuntzional.

Aurten gabon eguneko bazkariaren
ordez, goizean mendi buelta egin nuen
familiarekin, eta eguerdia eguzkitan
patinatzen eman nuen, nik bakarrik.
Mundua hutsik zegoen, dena niretzako.
Eta egia esateko... aitortu beharra dau-
kat, pixka bat bada ere, “disfuntzional”
sentitu nintzela, A egin ordez B aukera-
tzeak kolokan jartzen nauela askotan.
Baina aitortzen dut, era berean, nire dis-
funtzionaltasunean etxera pozik baino
pozago itzuli nintzela. Azken batean,
nahiago dudalako disfuntzionala den
aukeratutako zerbait egin gustuko ez
dudan behartutako zerbait baino.

Nire baitan neuzkan zenbait sines-
men berraztertzeko aukera eman dit
gertaera puntual honek. Ze... hasiera
batean sortzen zidan larritasuna alde
batera utzita, ba al dakizue zer gertatu
zen gabon bazkaria familian ez pasatze-
agatik? Ezer ez. Ez zen ezer ere gertatu.
Hurrengo egunean bizitzak normaltasu-
nez jarraitu zion bere bideari.

Kopernikori esaldia hartuko diot
maileguan amaitzeko: “Argi bakoitzak
bere itzala duela, eta itzal bakoitzak, bihara-
mun berri bat”.

Beraz, izan zaitez disfuntzional!
Bihar, hutsetik hasteko aukera izango
dugu berriz.

Disfuntzionaltasuna

AINARA SEDANO

iritzia



KULTURA

Neomak-en lehenbiziko diskoak ez
du oraindik argia ikusi, baina Ilargi
berriak (Airaka, Mauka Musikagintza)
kanta aurreratu dute dagoeneko, baita
bere bideoklipa ere. Horixe da, hain
zuzen ere, “Neomak” grekerazko hitzak
esan nahi duena: ilargi berriak. Modu
berean aurkezten du taldeak ere bere
burua: “Ilargi berriak aurkeztera gato-
zen zazpi emakume gara”.

Lehenengoz 2014an Kepa Junkera-
rekin han eta hemengo oholtza gainetan
ezagutu genituen Sorginak, orduko
laguntasunak batuta, Neomak izenpean
proiektu berriarekin dabiltza azken urte-
betean. Nahiko gaztetxotan hasita, trikiti-
txapelketen bitartez, aurkari nahiz bikote
gisara egin zuten plazara salto taldeko
kideek. Sorginak taldeak batu zituen las-
ter, eta, gerora, ibilbide berriari ekin zio-
ten emakumeek Neomak taldea sortuta.

Kontzertu arrakastatsuak ari dira
eskaintzen taldea osatzen duten zazpi
emakumeak gaur egun. Ahots indar-
tsuak dira kantetan nagusi, trikitia, pan-
deroa eta perkusioarekin batera.

Alaitz Eskudero Unanue (Deba), Irati
Gutierrez Artetxe, Amets Ormaetxea
Ezpeleta eta Leire Etxezarreta Learreta
(Arrasate), Garazi Otaegi Lasarte
(Asteasu), Eneritz Aulestia Mutiozabal

(Zarautz) eta Maria Lasa Hilariok
(Zizurkil) osatzen dute Neomak taldea
eta, abesti propioez gain, trikiti tradizio-
naletik hartutako koplak moldatuta ere
kantatzen dituzte.

Folk tradizioa euren eremura ekarrita
Tradiziotik datorren baina, aldi bere-

an, eguneratutako kalejira baten errit-
moan dator aurkeztu berri duten kanta
hau eta, Alaitz Eskuderoren esanetan,
“doinu eta estetika apurtzaileak ditu”.
Elikatzen duen emaria, berriz, jatorrian
aurkituko dugu: tradizioan, sorginetan,
irrintzietan, kopletan...

Dosis Studio-n, Bilboko Errekalde
auzoan, grabatu dute Neomak-en lehe-
nengo entrega honen bideoklipa. Sorgin-
akelarreen giroa, dantza, euskal tradi-

zioa eta abar biltzen ditu, eta estilismo
oso zaindua dakar, jantzietan eta eszeni-
fikazioan. 

Eskuderok adierazitakoaren arabera,
“lantalde profesional ezin hobea” aritu
da lanean bideokliperako. Airaka,
Mauka Musikagintza ibili da produkzio
lanetan; Haritz Harreguy Studio audioa-
ren grabazioan eta produkzio-lanetan;
Victor García (Ultramarinos Mastering)
masterizazioan; Bideolan Proyectos
Audiovisuales bideoaren grabazioan eta
edizioan; Maite Albes estilismoan;
Amaia Albes jantzien diseinuan; Arima
Ile-apaindegia orrazkeretan eta Nua
Estetika Zentroa makillajean.

Udaberriarekin loratuko da diskoa
Neomak taldearen lehendabiziko

kanta dagoeneko kalean den arren, berau
hartuko duen diskoak ez du udaberrira
arte argirik ikusiko. “Mimoarekin eta
denborarekin egiten den lanak emaitza
hobea ematen duelako. Sortze prozesuak
eta diskoaren grabaketak lan handia du
atzetik”, argitu digu Eskuderok.

Bien bitartean, baina, Ilargi berriak
abestiaren bideoklipa ikusgai dago
YouTube-n (dagoeneko 55.000 ikustaldi
baino gehiago izan ditu), eta Spotify pla-
taforman entzungai abestia bera.

Neomak taldeak Ilargi berriak lehen abestia 
aurkeztu du, baita bideoklipa ere

Arg.: Martin Lores
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“Diskoa udaberrian 

kaleratuko dugu, 

mimoarekin eta 

denborarekin egiten

den lanak emaitza

hobea ematen duelako”

Arg.: Sutu Produkzioak



2014an elkartu zineten zazpiok
Kepa Junkeraren proiektu baten buel-
tan Sorginak modura. Zerk bultzatu
zaituzte orain proiektu berri honetan
murgiltzera?

Kasualitatean baino kausalitatean
sinesten dut nik. 2014an Kepak berak
elkartu gintuen zazpiok bere proiektuan
parte hartzeko. Etenaldiaren ondoren,
VII. Nafarroako Trikitixa Jaialdian parte
hartzeko gonbita egin ziguten 2021eko
urtarrilean. Hala hasi ginen noizean
behin entseguak egiteko elkartzen eta
kanta berriak sortzen. Jaialdiko kartela
osatzeko izen bat behar zuten eta
orduantxe erabaki genuen Neomak
izena. Jaialdiaren harira, hainbat herri-
tatik hasi ginen kontzertuak emateko
eskaintzak jasotzen. Oholtza haietan
sentimenduak berpiztu ziren eta proiek-
tu berria jarri zen martxan.

Zer oroitzapen duzu Junkerarekin
batera egin zenuten bide hartaz?

Zazpion izenean esan dezaket espe-
rientzia profesionalaz gain oso esperien-
tzia pertsonal potentea izan zela Kepa
Junkera eta Sorginak proiektua. 14-16
urterekin intentsitate handiz bizi da
dena eta hainbat urtez elkarren eskutik
hazi eta hezi gara. Trikitia eta panderoa-
ren aitzakian, musikari eta pertsona
garrantzitsu asko ezagutu ditugu, baita
munduko txokoak ere.

“Neomak” hitzak “ilargi berriak”
esan nahi du, kanta ere Ilargi berriak
duzue; zer dakarkigu, bada, hain bere-
zia ilargi berriak? Zer sinbolizatzen du?

Taldekideok berberak izanik ere, argi
genuen aurreko proiektua (Sorginak) eta
proiektu berria izenaren bitartez ere
ezberdindu nahi genituela. Baina polita
iruditu zitzaigun izan ginenaren eta gaur
garenaren arteko trantsizio hori nolabait
adieraztea. Hala, mitologiaren hariari
tiraka, izenaren bidez errepresentatu
dugu aldaketa hori. Hortik Neomak,
“ilargi berriak” esan nahi du grekeraz.

Berriz elkartzearekin batera sortu

genuen lehenengo kanta izan zen atera
berri duguna, eta gure aurkezpen-kanta
delako jarri diogu Ilargi berriak izena.
Ezin hobeto azaltzen du nondik gato-
zen, etena eta nora goazen. Behin eta
berriz aipatzen dugu: “Ilargi berriak,
lagun zaharren ondoan”.

Indartsu dator lehendabiziko
kanta hau, eta badu tradiziotik asko;
tradiziotik edan duzue gaztetxotan.
Baina oraingo emakumeak zaretenez,
oraingotik ere izango du, ezta?

Oinarrian, gure sustraiak tradizioan
errotuta daude. Gure aurrekoetatik
edan dugu. Hala ere, gizartea aldatzen
doan heinean, musikaren ikuspegia eta
sortzeko era aldatzea modu naturalean
gertatzen da. Pixkanaka, zenbait estilo-
tan ari dira loratzen trikitia eta pande-
roa, eta baita folk musika ere. Eta loratze
horri esker iraungo du denboran.

Errespetu eta mirespen osoz, tradi-
zionalak diren instrumentuekin esperi-
mentatuko dugu. Beste musika estilo
batzuen zertzeladak izango dituzte gure
doinuek, eta letra aldarrikatzaileak.
Estetikari dagokionez, berriz, gure este-
tika apurtzailea dela esango nuke.
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“Kantaren izenburuak ezin hobeto azaltzen

du nondik gatozen, etena eta nora goazen”

Hilabeteetako 
geldiunearen ostean,

bueltan da 
Brigade Loco

Iazko kontzertu-bira amaitu ondo-
ren, atseden hartu zuen Brigade Loco
musika taldeak pasa den azaroan. Baina,
emanaldiak alboratuta izan dituzten
arren, boskotearen jarduna ez da eten
hilabeteotan eta proiektu berrien sukal-
deko lanetan aritu dira buru-belarri.
Esku artean dituzten proiektu horien
artean dago, hain zuzen ere, azken egu-
netan bideoklip formatuan kaleratu den
Beldurra abesti berria. Iruñeko Sound of
Sirens estudioan grabatu eta nahastu da
kanta, Julen Urzaiz teknikariaren esku-
tik, eta Izaro Gallastegik grabatutako iru-
diekin osatu da bideoklipa (YouTube
plataforman ikusgai).

Lander Aznal abeslariaren esanetan,
“abesti honekin buruko gaixotasunek
zein egungo egoerak sortutako antsieta-
te, estres eta depresioak ikusgarri bihur-
tu eta hauek gainditzeko indarrak eman
nahi ditugu”. Musikalki, Brigade Loco
ez da bere betiko soinuetatik gehiegi
aldendu lan berri honetan, “punk-rock
estiloaren baitan, ahots urratuek, baxu
indartsu eta kitarra melodikoek gure soi-
nuaren parte izaten jarraitzen baitute”.

Lan berriaz gain, Euskal Herritik
kanpo hainbat kontzertu lotzeko aukera
ere izan du taldeak. Madril, Hanburgo,
Berlin, Tarragona eta Lleidan arituko
dira, besteak beste, zuzenekoetan.

Bestalde, Brigade Locon abeslari jar-
duteaz gain, Aznalek Odolkiak
Ordainetan eta Screamers & Sinners tal-
deek elkarrekin atera berri duten LPko
Sarraskia abestian ere kolaboratu du.

Alaitz Eskudero Unanue



Noiz zabaldu zenuten taberna?
1982ko uztailaren 15ean, Rolling

Stones taldeak Madrilen eman zuen kon-
tzertua baino astebete beranduago. Jose
Alberto Urbietak, kamerinoa dekoratu zie-
nak, dekoratuko palmeretako bat ekarri
zuen tabernarako opari. Palmera hain zen
handia ia espazio osoa hartzen zuen, eta ez
zegoen beste ezerentzako lekurik, beraz,
atera egin behar izan genuen. Hori konta-
tzen dut ordutik itxiera egunera arte, berak
nahiz Susi Murielek eta, behin edo behin,
baita Alberto Salegik ere, inauterietan, San
Rokeetan edo gabonetan urtero dekoratu
eta mozorrotu izan dutelako.

Lokalak historia luzeagoa du, ezta? 
Ez dakit data zehatza, segur aski 60ko

hamarkadaren hasieran, nire amak, Maxi
Elizondok, lokala alokatu eta Elizondo
gozotegia jarri zuenean bertan, lehendabi-
zi txurro eta pastekin. Beranduago, izozki,
pipa eta haur-komikien alboan, diberti-
menduzko jokoak ipini zituen: petakoak,
futbolinak, ping-pong eta billar-mahai
bana. Eta horrez gain, disko-makina bat,
ABBAren kantuetatik hasi eta American
Pay-enetara zituenak. Jendeak establezi-
menduari Maxi deitzen zion eta ume,
gazte eta helduak etortzen ziren. Hortaz,
taberna ireki nuenean, Maxi Bar jartzea
erabaki nuen eta Maxi izaten jarraitu zuen.

Ama lehenik; gero zeu. Bi belaunal-
dietan emakumea gidari negozioa aurre-
ra eramaten. Zein harrera izan zenuten? 

Oso ondo hartu gintuzten. Amak oso
izaera ona zuen, jatorra, langilea... gizata-
sun handiko pertsona zen, eta maitaga-
rria. Nik 20 urte nituen pertsiana jaso nue-
nean. Albertorekin ireki nuen, lehenengo
bost urteetan egon zen bera, 24 urte
zituen. Orain pentsatzen jarrita... ze gazte-
ak ginen!

Lokalak hainbat funtzio izan ditu.
Negozio familiarra izan da beti?

Egia esan, gozotegia amak jarri zuen
eta berak hartzen zuen lanaren zatirik
handiena bere gain. Nire aitak, Alfredok,
bere lan propioa zuen, Telefonicako langi-
le izan zen bizitza osoan zehar. Baina
negozio hauetan gertatzen den moduan,
era batera edo bestera, denok lagundu
behar izaten genuen, bereziki aitak. “Sala
de juegos” zenean ere egon zen Debako
jendea lanean. Taberna, berriz, nire kontua
izan zen.

Ia 40 urteko ibilbidea egin duzue
tabernan. Erraz esaten da...

Denbora hegan joaten da, bizitza erdia
da. Eta seguruenik taberna batean gehia-
go igartzen da, intentsitatearengatik esan-
go nuke (ordutegiak, jendaurreko lana...).

Herritarren elkargune izan zarete,
belaunaldiz belaunaldi. 

Hala dela sinetsi nahi nuke. Barratik
jende asko pasa da, gehienak debarrak
edo herrian bizi zirenak; inguruko herrie-
takoak ere bai. Lehenengo egunetik egon
den zerbitzari bat ere izan dugu, Txuri, eta
orain jubilatu egingo da. Zerbitzarietako
batzuek hemen sinatu zuten beren lehen
kontratua eta gero beste lanbide batzuk
aurkitu zituzten. Azken labealdiak Txuri
eta Tutxo bezalako beteranoak Miren edo
Jon bezalako gazteekin konbinatu ditu.
Bezeroekin ere antzeko zerbait gertatzen
da, duela 40 urte gehienok gazteak ginen,
baina denbora pasatzearekin batera, hiru-
rogei urtekoek eta hogeikoek bat egin
dute bertan. Maxirako ez da adinik egon.

Herriko historiaren lekuko eta parte
izan da Maxi Bar. Baina historia liburu
ofizialetan jasotzen ez diren gertaera,
anekdota eta sekretu edo konfesio ugari
eramango dituzue zuek gordeta...!

Ke ba! Istorio gehienak ezagunak dira
eta bezeroek oso ondo ezagutzen dituzte.
Gardenak gara, gertatzen dena da bakoi-
tzak bere bizipen propioak bizi izan ditue-
la eta seguruenik horietako batzuek taber-
narekin izango dute zerikusia, une hobee-
kin edo okerragoekin, bizitzan gertatzen
den bezalaxe. Tabernak topalekuak dira,

Maxi Bar-ek otsailaren amaieran
itxiko du pertsiana behin betiko, ia 40
urteko ibilbidea egin ondoren. Errefe-
rentziazko lekua izan da belaunaldi
askorentzat, 60ko hamarkada hasie-
ran Maxi Elizondok (Pilar eta Miren
Saenzen amak) bertan gozotegia
zabaldu zuenetik. Eta, dudarik gabe,
lokalaren itxiera ez da oharkabean
pasa herrian; tabernariak “zeharo hun-
kituta” daude azken asteotan bezero-
en partetik jasotako omenaldi edota
esker oneko keinuekin.

Lokalaren historia eta berezitasu-
nak, bizipenak... Pilirekin izan gara berri-
ketan, pertsiana azkenekoz itxi aurretik.

ELKARRIZKETA

Pilar Saenz tabernaria

“Jende askok sentitu du Maxi bere etxea dela, 

eta norbere herrian hori entzutea zoragarria da”
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Arg.: Martin Lores



ondo pasatzeko eta sozializatzeko tokiak,
baina baita garagardo batekin freskatu,
norbere penak kontatu, musika entzun,
prentsa irakurri, dantza egin edo une bat
partekatzeko lekuak ere. Hori bai, denek
diote festetan igarriko dela Maxiren falta.

Zein izan da garai zailenetan ere
taberna zabalik mantentzeko gakoa?

Jendearen konstantzia eta fideltasuna,
nahiz eta une zailak ere izan diren.
Neguak luzeak dira Deban, jende gutxi
dago, eta uda sasoian ateratakoarekin bizi-
raun beharra dago alokairuaren errenta,
autonomoak, kontratuak, soldatak, egileen
sozietatearen baimenak... ordaindu ahal
izateko. 2008ko krisiak edo egungo pande-
miak oso gogor kolpatu dute ostalaritza
eta gu ez gara salbuespen izan, baina mun-
dua dagoen bezala egonda ez dut negarrik
egin nahi; hori da dagoena eta kitto.

Musika, futbolina, kirol partiden
emankizunak telebistan...

Bai, musika beti izan da konstante bat.
Lokalean etengabe jarrita izateaz gain,
talde askok jo izan dute: A Santo de qué-k
edo Josu Salegik (Musikeneko beste kide
batzuekin) gozamena diren jam session-ak
eginez; edo Retrallica eta Marlon Blandok.
Eta beste euskal musikari batzuk ere izan
dira: Gari, The Grace of Dionysus, Lukiek,
Joseba B. Lenoir... Futbolinari dagokionez,
ondo zetorren lokalarekin (garai zaharrei
keinu bat), eta telebista kirola elkarrekin
ikusteko zen batez ere, bereziki futbola,
txirrindularitza eta pilota. Realaren garai-
penak taldean gehiago gozatzen dira, eta
porrotak hobeto eramaten.

Herriko hainbat elkarteren ekintzeta-
rako eszenatoki ere izan da, ezta?

Batzuetan, Goaz Antzerki Taldeak An-
tzerki Asteko obraren bat bertan emateko
programatzen zuen, luxu hutsa. Monolo-
goren bat edo beste, Udalak antolatzen
zituen animaziozko film laburrak ere bai...
Zineman leku txikia izan du, baina izan,
izan du: orain dela urte dezente film labur
baterako eszena batzuk filmatu ziren.

Bezeroak etxean bezala sentiarazi
dituzue. Horren adibide da urtarrilean
jasotako esker oneko agurra eta omenal-
di xume bezain ederra. Pozik?

Super pozik! Zeharo hunkigarria izan
da eta, gure ustez, apala baino, sekulakoa
izan da. Ez dago gure esker ona erakuste-
ko hitzik. Pankartak zioen esaldiarekin
bakarrik pozik egongo ginatekeen:
“Eskerrik asko Maxi, betirako gure etxea”.
Jende askok sentitu du bere etxea dela, eta
zure herrian hori entzutea zoragarria da.
Dena: aurreskutik hasi eta Debako Martxa
jo zuen bandara arte; jendea saltoka ari
zela, batzuk tabernako logodun kamiseta
soinean. Gure aurpegiekin karetak ere
egin zituzten, eta etengabe eskerrak eman
eta esaten ziguten tabernaren falta izuga-

rri sumatuko dutela. Egundoko agurra,
negarrik ez egiteko moduan... Zirraragarri
eta ahaztezina.

Zer sentsaziorekin jaitsiko duzue
pertsiana azkenekoz?

Pena eta arintzearen arteko nahasketa
da. Erabakia ez zen gurea, eraikina eraitsi
behar dutelako desagertzen da taberna,
baina momentua iritsi da eta aurrera begi-
ratu beharra dago. Kalean, jendea animo
ugari ari zaigu ematen.

Atzera begira jarrita, zer kendu dizue
Maxik? Eta zer eman?

Uff, agian, osasuna kendu digu.
Jatekoa emateaz gain lagun asko ere eman
dizkigu, poz mordoa, baina baita disgus-
tuak ere. Denetarik izan behar da...

Merezitako atsedenaldia datorkizue
orain. Zer eskatzen diozue etorkizunari?

Lasaitasuna. Momentuz dena des-
muntatzen ari gara. Oroigarriren bat nahi
zuten bezeroei edo aprobetxatuko zituzte-
nei banatu dizkiegu gauza batzuk, eta
beste batzuk geuk gorde ditugu. Baten bat
hor ibili zen azulejoak eraman nahi zitue-
la tematuta; horrek zerbait esan nahi du!

Zuenak dira azken lerroak. Esan nahi
duzuena esateko “barra librea” duzue...

Topa egin beharko dugu, irudimenean
bada ere, hori da-eta barra libreetan egiten
dena. Topa dauden denengatik eta egon
ez arren Maxi beren sentitu izan dutenen-
gatik. Haiek denek lortu dute Maxi izan
dena izatea. Mila esker denagatik, eta iku-
siko dugu elkar, hor zehar.

“Jendearen konstantzia

eta fideltasuna izan dira

hainbeste urtez 

taberna zabalik 

mantentzeko gakoa”
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Maxiko familia-argazkia; Pablo, Pili, Txuri eta Tutxo taberna jasotzen.



KIROLAK

Javier Berasaluce Markiegi 
futbolari ohia zendu da

Debako Amaikak Bat Futbol Klubaren historian sari eta
titulu gehien lortu dituen Javier Berasaluce Markiegi jokala-
ria joan den otsailaren 8an hil zen, 91 urterekin.

1931ko urtarrilean Deban jaioa, Berasaluce atezain izan
zen hainbat futbol taldetan; Amaikak Baten aritu ondoren,
Real Sociedadek fitxatu zuen 1950ean. Bi urte beranduago
Alavesera joan zen eta 1955ean Real Madrilera; han jokatu
zuen 1960ra bitartean. Azken hiru denboraldiak Racing
Santanderren egin zituen eta han utzi zion atezain izateari.

Amaikak Bat klubak gogorarazi bezala, “Alavesen izarra
izan zen Berasaluce, baina Real Madrilen ikutu zuen zerua”;
Europako bost kopa (segidan), Espainiako bi liga eta Kopa
Latina bat irabazi zituen bertan, hain justu. 

Futbolariaren ibilbidea goraipatu dute Euskal Herriko
zein Espainiako hainbat eta hainbat hedabidek haren herio-
tzaren berri izan bezain pronto. Amaikak Batek ez ezik,
Alavesek edota Real Madrilek ere begirunez nabarmendu
dute Berasaluceren jarduna eta dolumina agertu diete haien
gertuko eta senideei. Berasaluce Real Madrilen aurpezpen ekitaldian (1955ean).
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Joan den otsailaren 5ean, 3-1 irabazi zioten Oñatz tenis klu-
beko neskek Jolaseta taldeari, Getxoko (Bizkaia) Jolasetan joka-
tutako partidan, eta, horrela, Euskadiko Taldekako
Txapelketaren finalaurrekora sailkatu dira.

Oihane Hernandez debarrak eta Izaro Sarasua eta Naike
Oiartzabal azpeitiarrek osatu zuten Oñatz tenis klubeko taldea.
Banakakoetan, Izaro Sarasua Jolasetako Daniela Del Camporen
aurka  nagusitu zen, 6-0 eta 6-1. Naike Oiartzabal ere nagusi izan
zen Ines Casaresen aurka, eta 6-0 eta 6-0 gailendu zen markagai-
luan. Oihane Hernandezek, ordea, ezin izan zuen bere partida
irabazi, eta 2-6 eta 1-6 galdu zuen Irene Cortijoren aurka.

Binakako partidan, Sarasuak eta Oiartzabalek osatutako
bikoteak puntu erabakiorra lortu zuen Del Camporen eta
Casaresen aurka 6-4 eta 6-1 irabazita. 

Emaitza horiekin, Oñatz tenis kluba Euskadiko Taldekako
Txapelketaren finalaurrekora sailkatu da. Oñatzeko neskek Pinter
tenis klubaren aurka jokatuko dute kanporaketa martxoaren 12-
13ko asteburuan.

Hamar urte ditu Oihane Hernandezek eta Debako Luaran
tenis klubean hiru urte daramatza. 

Luaran tenis kluba bost urtez Deban
Badira bost urte Luaran tenis kluba Deban ere tenis-eskolak

ematen hasi zela. Era horretan, egun, Deba, Markina-Xemein eta
Mutrikuko 120 ikaslek osatzen dute kluba eta horietatik 70 dira
debarrak.

Debako eskolari dagokionez, bost urtetik gorako ikasleak
hartzen ditu eskolak, eta astean saio bat egin ohi dute. Urtean
zehar, berriz, bospasei ekitaldi edo topaketa ere egiten dituzte
Deba, Mutriku eta Markina-Xemeinen, tenis-ikasleek elkar eza-
gutzeko helburuz.

Ikasle hauek, nahi izanez gero, federatu eta lehiatzeko auke-
ra ere badute, baina gai horri lotuta arazo batekin egin zuten
topo herrian; izan ere, Debako kiroldegiak ez zituen horretarako
beharrezko baldintzak betetzen, gutxienez bi pista behar izaten
direlako. Hori horrela, federatu eta lehiatu ahal izateko Oñatz
tenis klubean ematen dute izena Debako tenis-ikasleek.

Oihane Hernandez Taldekako Euskadiko Txapelketaren 
finalaurrekora Oñatz tenis klubarekin

Tenis-ikasleek elkar ezagutzeko egindako topaketetako bat.
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Definitu apur bat zure burua: non
egin dituzu orain arteko ikasketak?
Baduzu hobby edo zaletasunik?

Gastronomia eta Sukaldaritza
Arteko gradua egiten hasi baino lehen,
Enpresen Administrazio eta Kudeaketa
eta Zuzenbidea gradu bikoitza egiten
hasi nintzen. Zoritxarrez, ez nintzen
gustura sentitzen eta graduz aldatzea
erabaki nuen. Sukaldean aritzeaz gain
oso gogoko dut musika, batez ere musi-
ka klasikoa. Pianoa eta biolina jotzen
ditut.

Zergatik aukeratu zenuen
Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak
gradua? Eta zergatik Mondragon
Unibertsitatea?

Txikitatik asko gustatu izan zait
sukaldean aritzea baina gradu hau
aukeratzera gehien bultzatu ninduena
Basque Culinary Centerren ikasten
aritu zen ikasle bat izan zen. Orain dela
hamar urte, txinatar bat izan genuen
etxean hara joaten zena Gastronomia
eta Sukaldaritza Arteak gradua ikaste-
ra, eta gogoan ditut hark egiten zituen
plater gozoak. Une hartatik aurrera hasi
nintzen etxean kozinatzen eta ordutik
gogoan izan dut Basque Culinary
Centerrera ikastera etortzeko aukera.
Horrez gain, beti entzun izan ditut

Mondragon Unibertsitateak eskaintzen
duen ikasketa planari buruzko kritika
onak.

Nola baloratuko zenuke orain arte
bizitako esperientzia?

Guztiz aldatu nau Basque Culinary
Centerren ikasten hasi izanak, guztiz
ezberdina da-eta hemen jasotzen dudan
ikasteko modua. Dena oso ondo dago
antolatuta, teoriaz gain praktika asko
egiten ditugu, tailerretan batez ere.
Lehenengo mailan dagoeneko zerbitzu
bat jartzen digute eskaintzeko, aurreko
urteko ikasleen laguntza jasoz. Talde-
lan ugari egiten ditugu ikasturtean
zehar, horrek asko lagundu dit nire
konfiantza lantzen. Talde-lanean aritzea
zein garrantzitsua den ulertu dut, eta
baita ere zaila dela talde batean denekin
erlazio ona izatea.

Nola definituko zenuke Basque
Culinary Centerren jasotzen duzun
ikasteko metodologia?

Basque Culinary Centerren ez digu-
te ondo kozinatzen bakarrik erakusten.
Esparru ezberdin ugari lantzen ditugu
irakasgai bakoitzean, hau da, sukaldean
egiteaz aparte bezeroak zerbitzatzea,
kultura, enpresa kudeaketa eta zien-
tziak ere lantzen ditugu. Hemen nagoe-

netik, garbi utzi didate Gastronomia eta
Sukaldaritza Artean garrantzitsua dela
plater bakoitzaren atzean dagoen histo-
ria eta lana ezagutzea. Hitz gutxitan,
BCCk eskaintzen duen prestakuntza
oso aberatsa da eta ate ugari irekitzen
dizkigu gastronomia munduan.

Unibertsitatetik zer da gehien gus-
tatzen zaizuna?

Orain arte gehien gustatu zaidana
ikaskideak eta tailerrak izan dira.
Tailerretan teknika berri asko ikasi ditut
eta irakasleak beti egoten dira laguntze-
ko prest. Basque Culinary Centerrek
dituen gauza onetako bat atzerriko
ikasle ugari dituela da. Unibertsitatean
dugun giroa asko gustatzen zait, kultu-
ra ezberdinekoak izan arren, oso ondo
moldatzen gara eta geure bizilekuko
gauzak partekatzen ditugu.

Zer nolako ekarpena egiten dizu
praktikak egiteak?

Praktikak egitea oso garrantzitsua
da. Beti esango dut ondo ikasteko modu-
rik egokiena “egiten” ala “huts egiten”
dela.  Basque Culinary Centerren lehe-
nengo mailatik hasten gara praktikak
egiten, eta asko eskertzen dut aukera
hori izatea, gure gaitasunak hobetzen eta
indartzen laguntzen digu eta.

“Sukaldean egiteaz aparte, bezeroekiko zerbitzua, kultura,

enpresa kudeaketa eta zientziak ere lantzen ditugu”

Gastronomia eta Sukaldaritza
Arteak graduaren lehen maila

ikasten ari da Mondragon
Unibertsitateko Gastronomia eta

Zientzien Fakultatea-Basque
Culinary Centerren

19 urte, Elorriaga auzoa, Itziar

Nur Yue Yeregui



ERREPORTAJEA

Azken txanpan sartuak dira zubiko lanak, eta apirilean
oinez zeharkatzeko moduan izango dela adierazi dute
Gipuzkoako Foru Aldundiko iturriek. 

2018ko uztailaren 5ean, goizeko 5:00etan gutxi gorabehera,
Deba eta Mutriku lotzen dituen zubia zati batean hondoratu egin
zen. Harrizko zubia izan arren, azpiko zimenduak zurezkoak
izaten dituzte horrelako zubiek eta xilofagoek (zomorro egurja-
lea) eragin zuten, euriteen laguntzarekin,
bere erdialdean eusten zuen zutabe bat jaus-
tea. Hiru urte eta erdi baino gehixeago pasa
behar izan dira berreraikitze-lanak beren
amaierara iritsi arte, baina, badirudi, orain
dela 155 urtetik hona (azkenaldian oinez
lehen ibilgailuz ere bai) Deba ibaiko urak iga-
rotzeko hain garrantzitsu izan zaigun zubia
laster itzuliko dela berriz bere onera.

Ari da berreskuratzen ohiko itxura
oinezkoen zubia, eusten laguntzen zion burdinazko egitura
gorria kenduta. Arazo berezirik sortu ez bada ere, pixka bat
atzeratu dira lanak, eta aurreikuspena obrak hilabete honetan
amaitzea bazen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak Udalari jaki-
narazi dio atzeratu egingo direla. Udalaren esanetan, zenbate-
rainoko atzerapena izango duen ez du oraindik zehaztu
Aldundiak. Nolanahi ere, Josu Maroto Gipuzkoako Foru

Aldundiko Ondare Saileko arkitektoak Euskaldi Irratiko
Faktoria saioan aipatu duenez, apirilerako zabalik egongo da
oinezkoentzat.

Larrialdi fasean mikropilote batzuk jarri zituzten, eta otsai-
lean zehar betetze-lanak egiten dihardute, falta diren 26 mikro-
piloteak egin eta zubia bere mailaraino igotzeko helburuarekin,
Udalari jakinarazi diotenez.

2018an amildu baino lehen beste mugi-
mendu batzuk ere izan zituen zubiak eta bere
onera ekartzeko lanak egiten dabiltza. Oin
horien azpiak ziurtatu eta sendotu egingo
dituzte hondoratuko ez direla ziurtatzeko.

Hurrengo urratsean, zerbitzu- eta kana-
lizazio-azpiegiturak berriro instalatu, ingu-
rua berrurbanizatu, zorua berritu eta zubi-
ko baranda berregitea izango dira egiteko
nagusiak.

Ikusmin handia piztu du zubia berritzeko prozesuak eta
obraren ondoan jarritako informazio-kasetara ere jendea erruz
aritu da bisitan joaten, maketa, plano eta abarrak ikusteko.

Berreraikitze faseak
Zubia berreraikitzeko lanek bi fase izan dituzte: lehenengoa

larrialdi fasea izan zen; fase horretan tamaina handiko egitura

Deba eta Mutriku lotzen dituen zubiko lanak laster 
amaituko dituzte, erori zenetik hiru urte eta erdi direla

Aurreikuspenen 

arabera, apirilerako

zabalik egongo da zubia, 

berriz bere lehengo 

mailaraino igota
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osagarri metaliko bat ipini zuten zubi gainean, lehen eta hiruga-
rren zutabeen gainean, kolapsatu zen gangari eusteko. Hurren-
go fasean, berriz, zubia piezaz pieza eta harriz harri desmunta-
tu dute, eta gero berriro eraiki, jatorrizko planoaren arabera.

Bigarren faseko lanak iazko apirilaren 14an hasi zituzten
Moyua-Harri aldi baterako enpresa-elkarteko langileek, eta
zubia itxita egon da azaroaren 22az geroztik. Maiatzaren 26an
lanoi buruzko hitzaldi bat eman zuten Debako udaletxean.
Solasaldi horretan azaldu zen obra-proiektuaren helburua:
zubiaren egonkortasuna bere osotasunean bermatzea, eta gai-
nera, zubiaren instalazioak eta urbanizazioa hobetzea, bi
ibaiertzen artean dagoen oinezkoen komunikazioari ahalik eta
denbora luzeenean eutsiz. 

Esku hartzearen kostu osoa 7.131.153,58 eurokoa izan da:
3.611.822,75 euro larrialdi faseko lanei dagozkie eta
3.519.330,83 euro bigarren faseko lanei.

Elkarbizitzarako garrantzitsua
Asko dira zubiaren alde batean bizi, baina egunerokoan ibaia-

ren beste aldera jotzen duten Urazamendikeko auzotarrak.
Horregatik, zubia ixteak 300 bat herritarri sortu dizkion eragoz-
penen harira, bizilagun ugarik protesta egin dute 2018az geroztik,
“Pasabidea orain” eta “Pasabidea guztiontzat” ziotela (edo doako
autobus-zerbitzua eskatuz, adibidez). 2019an ere ehunka lagunek
bat egin zuten haiek deitutako aldarrikapen-mobilizazioekin. 

Zubi zaharraren gainean ezarritako behin-behineko pasabi-
deak ere ez zuen herritar guztien arazoa konpondu, ezin izan
baitute hura erabili mugikortasun urriko pertsonek, haur-
kotxeek eta min hartuta daudenek, besteak beste. 
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OTSAILAK 25, OSTIRALA
-17:00. Kalejira: Deba Musikaleko ikasleak.
-18:30. Haurrentzako jokoak, Erronka-jolasa,
Kolore Anitzen eskutik, Aldats pilotalekuan.

OTSAILAK 26, LARUNBATA
-Mozorro-lehiaketa egunean zehar (banaka
eta taldeka). Photocall-a udaletxe azpian.
-13:00. Kalejira: Debako Musika Banda.
-17:30. Antzerki eta zirku ikuskizuna:
“Txoriak txori”, Foruen plazan.
-19:30 (eta 20:30). Txaranga: Akelarre.
-20:00. Sari-banaketa (mozorro-lehia), plazan.

OTSAILAK 28, ASTELEHENA
-10:00. Markina-Xemein, Mutriku eta Debako
ikasleen tenis-ekitaldia kiroldegiko pistan.
-19:00. Irakurketa kluba: “La levedad”
(Catherine Meurisse), Ostolaza liburutegian.

MARTXOAK 1, ASTEARTEA
-17:00. Mozorro Show-a, Gaztelekuaren eskutik.

MARTXOAK 5, LARUNBATA
-12:00. Eraso Sexisten Aurkako Protokoloa
sortzeko asanblada irekia, Kultur Elkartean.

MARTXOAK 6, IGANDEA
-12:00. Bisita gidatua: “Flysch beltza”.
Informazio gehiagorako: www.geoparkea.eus.

MARTXOAK 7, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan. 

MARTXOAK 8, ASTEARTEA
-19:00. Emakumeen Nazioarteko Eguna.

Manifestazioa, DIT Feministak deituta,
Foruen plazan (M8aren inguruan antolatuta-
ko egitarau osoa 7. orrialdean ikusgai).

MARTXOAK 12, LARUNBATA
-16:00. Bisita gidatua: “Gotikoaren altxorra,

Deban”. Informazioa: www.geoparkea.eus.

MARTXOAK 13, IGANDEA 
-18:30. Debadezineren urteko batzar nagusia.
-19:00. Zinema: “Maixabel”, Debadezineren
eskutik, Kultur Elkartean.

MARTXOAK 20, IGANDEA
-7:30. V. Lasturko Mendi Martxa. Informazio
gehiagorako: www.kirolprobak.com.

MARTXOAK 21, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan. 

MARTXOAK 25, ostirala
-20:00. Musika kontzertua: Esti eta Mikel
Markez, Kultur Elkarteko aretoan.

AGENDA

Zalduegi: otsailak 25, 26, 27. 
martxoak 7, 8, 9, 10.         

Burgoa Zuazo: martxoak 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24. 

ZALDUEGI: otsailak 26 / martxoak 5

BURGOA ZUAZO: martxoak 12 eta 19                   

“Begiradak”

-Ekainaren 27tik uztailaren 3ra egingo dira
udalerri euskaldunetako gazteen udalekuak,
2004 eta 2007 urteen artean jaiotakoei zuzen-
duta. Martxoaren 31ra arte eman daiteke
izena. Informazioa: www.uema.eus.

-Begiradak emanaldia egingo da uztailean,
Iturri Ondoan ekimenaren barruan, eta izena
emateko epea zabalik dago martxoaren 11ra
arte. Interesatuek 688663744 telefonora deitu
edo euskara@deba.eus-era idatzi dezakete.

-Debako Udalak Tene Mujika ilustrazio sari-
keta antolatu du hura hil zela 40 urte bete
diren ikasturtean egingo diren ekimenen iru-
dia sortzeko. Martxoaren 15erako aurkeztu
behar dira lanak. Informazioa: www.deba.eus. 

Tene Mujika ilustrazio beka Udalerri euskaldunetako gazteen topaketak

OTSAILAK 25, OSTIRALA
Elgoibar
-19:00. Kontzertua: Zelanda eta Dientes de
luna, Herriko Antzokian. Sarrerak erosteko:
www.herrikoantzokia.eus.

MARTXOAK 5, LARUNBATA
Ermua
-16:00/18:00. Kontzertua: Go!azen8.0, Ermua
antzokian. Goazen telesaileko protagonisten
kontzertu-bira berriaren barruan.

MARTXOAK 16, ASTEAZKENA
Eibar
-Euskararen sozializazioa eta transmisioa
XII. mintegia, Armeria Eskolako areto nagu-
sian (aurrez aurre edo streaming bidez). 

Erredakzioaren oharra:
*Ekimenak COVID-19ak eragiten duen egoeraren baitan egongo dira, beraz, aldaketak egon daitezke programazioan.
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...eta Debabarrenean zer? Eskualdeko hainbat plan interesgarri








