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Ekanberri: LH Eskaintza didaktikoa

Lehen gizakia da protagonista Lehen 
Hezkuntzan
Lehen Hezkuntzako ikasleek 
Ekainberri eta bertako margoak 
ezagutzeko egingo duten 
bisitan luxuzko laguntzaileak 
izango dituzte: Kael, Naira eta 
Narel. Ikasleak Historiaurreko 

bizimoduan murgilduko dira 
beraien adinari eta ikasketa 
mailari egokitutako bisita eta 
tailerren bitartez. Kaelek ikasleak 
kobazuloko paretetan margotzera 
gonbidatuko ditu, horretarako 

Nairak lortu duen sua beharko 
du, noski. Bitartean, Narelek 
tribuko helduei ehizarako garaian 
lagunduko die.

Kaixo lagunok! Zer moduz zarete? 
Etxean denak ondo? Peio naiz, 
Aranzadi Zientzia Elkarteko 
arkeologoa!

A zer udaberria izan duguna 
aurten! Inoizko eguraldirik onena 
eta etxean sartuta pasa ditugu 
ia hiru hilabete birusa dela eta 
ez dela! Ia egongelako zorua 
induskatzen hasi naiz!

Hilabete gogorrak izan dira 
arkeologoontzat ere! Gu 
eguraldiaren menpe gaude lan 
askotarako eta udaberrian 
aztarnategietan prestakuntza 
lanak egiteko aprobetxatzen 
dugu, baina aurten ezin! Etxeko 
ordenagailutik ikertu behar 
aspaldiko tresna eta bizilekuak! 

Eta hala ere, zortea izan dugu! 

Udan lana egiteko moduan izan 
gara! Eskuak garbitzeko gela ugari, 
aldi berean lanean jende gutxiago 
eta beti maskara jantzita, baina jo 
eta su aritu gara lurra mugitzen 
Historiaurreko aztarnen bila!

Birusei eta aztarnei buruz ari 
naizela, ba al dakizue lehen 
aldiko gaixotasunak ikertzen 
dituzten ikerlariak ere badirela? 
Gaixotasun askok hortzetan edo 
hezurretan aztarnak uzten dituzte 
eta aztarna horiek ikertzen aditua 
den jendea badago.

Leku jakin batean aurkitutako 
hezur askok gaixotasun jakin baten 
aztarnak badituzte, aspaldian leku 
horretan gertaturiko izurrite baten 
seinale izan daiteke. Pentsa, kasu 
batzuetan pertsona hark hartu 
zituen sendabelarren aztarnak 
ere aurkitu dira! Orain daukagun 
birus honek utziko ote du gure 
hezurretan aztarnarik?

Lagin batetik…

Peio 
arkeologa

Junto con Kael, Naira y Narel, 
alumnas/os de Educación Primaria 
se sumergen en la forma de vida 
prehistórica, con visitas y talleres 
adaptados a su edad y capacidades. 

Kael nos invita a pintar en las paredes 
de la cueva, para ello, por supuesto,  
necesita el fuego conseguido por 
Naira. Mientras tanto, Narel ayuda a 
las/os adultas/os de su tribu con la caza.

Animaliei jarraika Suaren bila

Goazen ehizara

Ekainberriak: Nor zaitugu eta zer 
zabiltza hemen?
Kael: Kaixo! Kael naiz! Ekaingo 
haitzuloan bizi den tribuko kidea!

Gutxitan uzten didate kobazulo 
barrura  sartzen, baina jakin badakit 
hainbat animaliaren marrazkiak 
daudela hormetan, zaldiak, hartzak, 
bisonteak, oreinak… Margoak gure 
amona baino zaharragoak dira! 
Sartuko al gara elkarrekin zenbat 
dauden eta nolakoak diren ikustera?

Ekaingo marrazkiak Izoztaroan egin 
ziren, garai hartako paisaia, landaredia 
eta fauna, gaur egungoarengandik 
erabat desberdinak ziren. Jarduera 
honen helburua LHko lehen zikloko 
ikasleek Historiaurreko animaliak 
ezagutu eta bereiztea da, batzuetan 
galduta dauden animaliak dira, 
edo behintzat gaur egun Ekainen 
inguruan bizi ez direnak. Bi ordutan 
zehar, animalia horien marrazkiak 
aurkitu eta marrazki horien bertsio 
propioak sortu behar izaten dituzte.

Ekainberriak: Aizu! Ekaingo tribuko 
kideak elkarrizketatzen ari naiz, zu 
nor zara?

Naira: Kaixo Naira naiz! Ekaingo 
tribuko kidea naiz, hiru seme-alaba 
ditut, beti muturra edozein lekutan 
sartzeko prest daudenak! Nire poltsa 
honetan sua egiteko behar ditudan 
tresnak daramatzat! Sua ezinbestekoa 
da guretzat! Zertarako? Janaria 
prestatzeko, hotzik ez pasatzeko, 
animalia basatiak uxatzeko… eta 
kobazuloan sartzean gauzak ikusi 
ahal izateko!! 

Duela 13.000 urte, Euskal Herrian 
sekulako hotza egiten zuen. Jendeak 
ez zuen berogailurik etxean eroso 
egoteko, ez zegoen sukalderik janaria 
prestatzeko eta argi elektrikorik 
ilunpeak argitzeko. Argia, beroa edo 
janaria prestatzeko gailua sua zen 
garai hartako gizakientzat.

Ekainberrik ikasleei bi ordutan 
zehar suak argitutako mundu 
hartara itzultzea proposatzen die, 
Historiaurreko moduan sua eginez 
eta su horren argitan kobazuloko 
margoen bila abiatuz.

Ekainberriak: Neskato! Nora zoaz 
eta zer dira eskuetan daramatzazun 
tresna horiek? Helduek uzten al dizute 
tresna horiekin jolas egiten?

Narel: Kaixo! Narel naiz, familia 
honetako alaba zaharrena!  Eskuan 
daramatzadanak gure tribuaren ehiza 
tresnetako batzuk dira! Bultzagailua, 
azagaiak, uztaia eta geziak! Eta ez 
naiz jolasean ari! Ehiztariak hor 
zehar dabiltza janaria lortu nahirik 
eta ni kobazulora bidali naute arma 
gehiagoren bila. Etorri gurekin ehizan 
egitera!

Janaria lortzea ezinbestekoa da 
edonorentzat eta Paleolito garaian 
ehiza zen animalia jatorriko 
elikagaiak lortzeko modu nagusia. 
Harrizko, adarrezko edo hezurrezko 
puntak egurrezko makiletan jarrita 
egiten zituzten armak eta ehiza 
eraginkortasuna hobetzeko zenbait 
modu eta teknika garatu zituzten. 
Ekainberrin tresna horiekin ehizan 
egiteko aukera eskaintzen da.
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Ekanberri: DBH Eskaintza didaktikoa

Samai eta Shairaren laguntzaz, 
Bigarren Hezkuntzako ikasleek 
Ekainberri ezagutu ahal 

izango dute Goi Paleolitoko 
biziraupenerako teknika eta 
formak aurrera eramanez, arte 

eramangarria sortzeko aukera ere 
izango dute.

En compañía de Samai y Shaira, 
alumnas/os de la Educación 
Secundaria Obligatoria pueden 
conocer Ekainberri mediante la 

práctica de formas y técnicas de 
supervivencia del Paleolítico Superior 
y a través de la creación de obras de 
arte mueble. 

Ehiza egun bat Ekaingo artista Hotzetik epelera
Ekainberriak: Kaixo! Samai delako 
ehiztari bikain baten bila nabil bere 
lanari buruzko galdera batzuk egiteko.

Samai: Kaixo! Neu naiz Samai! Janaria 
bilatzea da nire lanik garrantzitsuena. 
Sastarrain bailararen sekretu guztiak 
ezagutzen ditut, badakit hemengo 
animaliarik txikienak ere gordelekua 
non duen! Hori bai, meritu guztia ez 
da nirea! Eskerrak gure tribuan ehiza 
oparoa izateko otoitzak eta egiten 
dituen jendea badela!

Historiaurreko arma nagusia lantzak 
ziren eta denborarekin, azagaia 
deituriko lantza mota berezi bat garatu 
zen, bultzagailua deitzen den tresna 
batekin jaurtitzeko prestatuta daude. 
Ekainberriren ingurua leku aproposa 
da ehiza espedizio bat antolatzeko, 
basoak bizirik irauteko beharrezko 
baliabide guztiak eskaintzen baititu. 
Labar arteak oraindik erantzunik ez 
duen galdera bat luzatzen du: ehizatzeko 
margotu al zuten?” 

Euskal Herriko Unibertsitateak 
bere ikerketa azpiegitura 
Prestakuntza eta Ikerketa 
Unitateetan (PIU) antolatzen du 
eta horietako bat da Kuaternarioari 
Buruzko Prestakuntza eta 
Ikerketa Unitatea.

Unitate honek hiru ikerketa 
ildo desberdin garatzen ditu, 
hiru ikerketa talde finkatu 
diziplina anitzekoen bitartez, 
Itsasbazterreko Geologia, 
Historiaurrea eta Giza Eboluzioa. 
Helburu nagusia Lur planetak 
azken 2,6 milioi urteetan, 
Kuaternarioan, bizi izan dituen 
aldaketak aztertzea da.

Historiaurrearen Ikerketa Taldeak 
Euskal Herriko Unibertsitateak 
Gasteizen duen campusean 
du egoitza, zehazkiago esateko 
Letren Fakultateko Geografia, 
Historiaurrea eta Arkeologia sailean.

Ikerketa taldea 2002an sortu zen 
eta 35 pertsonek osatzen dute, ia 
denak doktoreak, horietatik sei 
atzerriko hainbat unibertsitatetan 
hainbat jakintza arlotako 
ikerketak burutzen ari dira 
doktorego ondoko ikasketak osatuz.

Talde honek Euskal Herriko 
Unibertsitateak eskaintzen 
dituen gradu-ondoko ikasketa 
desberdinetako tituluen 
eskaintzan parte hartzen du, hala 
nola masterrak eta doktoretza 
programak, bertako kide dira 
doktorego-ondoko ikerketa 
lanetan ari diren zenbait ikerlari 
ere. Gai hauei lotutako hainbat 
kongresu, mintegi eta jardunaldi 
ere antolatzen dituzte, bai 
unibertsitate mailan, baita beste 
zenbait esparrutan ere.

Sortu zenetik, Historiaurrean 
Ikerketa Taldeak Euskal Herrian 

Historiaurrearen arlo desberdinen 
zabalkundean lanean ari diren 
hainbat erakunderekin lan-
hitzarmenak sinatu ditu, ikerketa 
arlo berdineko erakundeen artean 
harremanak erraztuko dituen 
lotura juridiko bat sortzeko 
helburuarekin.
 
Talde honek aurretik 
Donamartiriko Isturitz-
Oxozelhaia haitzuloarekin eta 
Arrikrutz Oñatiko Kobekin 
l a n k i d e t z a - h i t z a r m e n a k 
sinatuta zituen. Modu honetan, 
zentro horietako langileek 
Historiaurrearekin lotura duten 
gaietan egoki formatzeko aukera 
hobeak izango dituzte eta beraien 
erabiltzaileen eskura ahalik 
eta baliabide egokienak jartzea 
erraztu egingo da.

Aurten Historiaurreko Ikerketa 
Taldeak Ekain Fundazioarekin 

sinatuko du horrelako akordio 
bat, modu horretan, bertako lan-
taldeak lehen mailako ikerlari 
espezialistekin harremanetan 
jarri eta Historiaurrearen arloan 
burutzen diren aurkikuntza eta 
aurrerapenen jakinaren gainean 
izateko aukera emango digu, talde 
honetako kideak adibidez Euskal 
Herrian azken urteetan egin diren 
labar artearen aurkikuntzetan 
presente izan baitira.
 
Lankidetza hitzarmen honen 
helburuetako bat Kuaternarioari 
Buruzko PIUaren ikerketen 
emaitzak publiko orokorraren 
aurrean plazaratzea ere bada, 
mundu akademikoaren esparru 
definitutik atera eta kaleko 
jendearengana modu erakargarri 
eta eskuragarri batean aurkeztea.
2020ak arlo oso desberdinetan 
geldialdi bat markatu du eta 
arlo honetan ere horrela izan 

da, aurtengo ekitaldi batzuk 
programatuta badauden 
arren, datozen hilabeteetan 
Historiaurrearen Ikerketa 
Taldearen jarduerek aurretikako 
eskaripean funtzionatuko dute.

Datozen urteetara begira, 
aurrez planifikaturiko ekimenak 
garatzea da asmoa, bai leku jakin 
batetarako propio prestaturiko 
ekintzen bitartez, baita espazio 
desberdinetan egiteko moduko 
eskaintzen bidez ere.

Lan talde honen gaur egungo 
proiektuen artean aldaketa 
klimatikoari buruzko erakusketak 
edo curriculum garapenerako 
plan bat burutzea daude, hiru edo 
lau urtetan garatuko litzatekeen 
Historiaurreko jantzigintzari 
buruzko ikerketa lerro bat 
garatzea aurreikusten da. 

Ekainberriak: Barkatu, zu al 
zaitugu Shaira? Sastarrain bailarara 
iritsi naizenetik ez dut beste izenik 
entzuten! Shaira Ekaingo tribuaren 
arima omen da!

Shaira: Kaixo gazte! Ba bai, neu naiz 
Shaira! Tribuko zaharrenetakoa naiz, 
bere arima naizela esatea gehitxo 
izango da, baina gauza franko ikusi 
ditut! Hemen gure arbasoek eta geuk 
egindako margo bereziak daude! 
Gure bizitzan izpirituen laguntza 
izateko errito bereziak eta magia 
egiten ditugu! Badakit margo hauek 
zuen tribuan ere oso preziatuak 
dituzuela, artelan deitzen diozue eta 
Gizateriaren Ondare izendatu dituzue.
 
Jendea Ekainberrira labar artea 
ikustera etorri ohi da, baina Paleolito 
garaian bazen beste arte mota bat 
ere, arte eramangarria deitua, agian 
ez hain ezaguna, askotan pieza eta 
tresna txikiek osatzen dutelako 
multzo hau.  

Ekainberriak: Kaixo bikote, ba al 
dakizue Samai eta Shaira non aurki 
ditzakedan? Beraiek Izotz Aroko 
landaredian eta animalietan adituak 
omen dira, eta klima aldaketaren gaia 
pil-pilean dagoenez, beraiekin hitz 
egin nahi nuke.

Shaira: Neu naiz Shaira! Samai 
ehizarako prestakuntzetan dabil 
oraintxe eta ezingo dizue kasurik 
egin! Gure asabek kontatzen dute gure 
inguruan aspaldian bazirela gaur 
egun ezagutu ere egiten ez ditugun 
landare eta animalia mota batzuk, 
inguru honetan epel-epel egiten zuela, 
ez zutela elurrik ezagutu ere egiten! Hori 
posible ote da?

Lur planetan klima aldatzen joan 
da denboran zehar, milaka urte 
irauten duten aroetan zehar, garai 
hotzak, epelak eta beroak izan dira 
eta bakoitzean fauna eta flora mota 
jakin batzuk garatu dira. Zer eragin 
du gizakiak aldaketa horietan?

Bigarren Hezkuntzako ikasleak lehen 
gizakien ekintzak ikertzen

Ekainberriren eta EHUko Kuaternarioari buruzko prestakuntza 
eta ikerketa unitatearen arteko lankidetza hitzarmena
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Batxilergoko ikasleek arkeologia 
zientziaren prozesuak 
ezagutu ahal izango dituzte 
Aranzadi Zientzia Elkarteko 
Peio arkeologoarekin. 
Lanbide honetara hurbiltzeko 
lehendabiziko hastapenak izatea 
da helburua eta beharbada 
etorkizuneko lanbide moduan 
ikusten duen ikasleren bat izan 
dezakegu.

Ekainberrik zerbitzu bakoitzeko 
bisitari kopurua mugatua du, 
beraz, bertako arduradunek 
aurrez zerbitzua erreserbatzea 
gomendatzen dute. Taldeen 
kasuan, aurrez erreserba egitea 
ezinbestekoa da.

Ekainberriko erreserba gehienak 
telefonoz kudeatzen dira, 
horretarako dago 943 868811 
telefono zenbakia, baina info@
ekainberri.com e-posta helbidea 
ere erabili daiteke.

Ikasketa ziklo bakoitzerako 
egokituriko eskaintza didaktiko 
bat dagoenez, egiten den lehen 
galdera taldearen adina izaten 
da, behin jarduera erabakita 
dagoenean, ikasle kopurua eta 
zenbat taldetan antolatu erabaki 
behar izaten da.

Behin bisitaren eguna 
eta ordutegia aukeratuta, 
Ekainberritik arduradunari 
e-postaz egiaztagiri bat bidaltzen 
zaio datu guztiekin, hor 
adierazten dira kontutan hartu 
beharreko elementu guztiak.

Erreserba egiten duen taldearen 
arduradunak eskura izan behar 
ditu ikastetxearen hainbat datu 
ere, hala nola arduradunaren 
izena, ikastetxeko telefono 
zenbakia, helbide postala eta 
e-posta helbidea.

Ekainberri: Batxilergoa eskaintza didaktikoa

El aforo por grupo en Ekainberri 
es limitado, por lo que se 
recomienda hacer reserva previa. 
Esa reserva es imprescindible en 
el caso de los grupos.

La mayoría de las reservas de 
grupos se gestionan a través del 
número telefónico 943 86 88 11, 
aunque también se puede hacer 
a través de la dirección de correo 
electrónico info@ekainberri.com

Para hacer la reserva hay que dar 
el número de alumnas/os y de 
grupos en los que se organizarán, 
el nombre de un/a responsable, 
el número de teléfono, dirección 
postal y dirección de correo 
electrónico del centro. 

Estudiantes de Bachillerato pueden 
conocer de primera mano el 
proceso del trabajo arqueológico 
de la mano de Peio, arqueólogo de 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
el objetivo es que hagan una 
primera toma de contacto con una 
profesión que puede ser su medio 
de vida en el futuro.

Arkeologiara hurbiltzen 
Batxilergoko ikasleekin

Erreserbatu zure jarduera Ekainberrin

Arkeologoa naiz
Ekainberriak: Gaur Ekainberrira 
etorri gara Aranzadi Zientzia 
Elkarteko arkeologoa den Peiori 
elkarrizketa egin eta bere lanbidea 
hobeto ezagutzera. Zertan ari zara 
oraintxe?

Peio: Ni arkeologoa naiz, aspaldiko 
gizakiek utzitako “zaborra” 
ikertzen dut pertsona haiek nola 
bizi ziren jakiteko! Garrantzitsua 
da lana metodo zuzen baten bidez 
egitea, bestela ezin baita jakin 
tresna edo elementu bakoitza nork, 
noiz eta zertarako eraiki zuen.

Leizeetako hartzak, leizeetako 
lehoiak, mamutak… Ume eta 
gazte askoren ametsa da arkeologo 
bihurtzea horrelako aurkikuntzak 
burutzeko. Arkeologoaren 
lanaren alderdi ezezaguna 
liburutegian edo laborategian 
sartuta pasatzen diren ordu 
guztiak dira. Ekainberrin bi 
alderdiak ezagutzeko aukera 
eskaintzan dute, mahai baten 
atzean eserita egiten den analisi 
lana eta aztarnategi batean egiten 
dena.
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Martxoaren amaiera eta apirileko 
itxieraren ondoren, COVID-19 
birusaren hedapena geldiarazteko 
Ekainberrin neurri bereziak 
hartu ziren. Ekainean ateak 
bisitariei zabaldu zitzaizkien 
berriro eta egoerak aparteko 
neurriak hartzea derrigortzen 
zuen, bisitariek ohiko moduan 
esperientzia positibo bat bizi 
zezaten baina segurtasun neurri 
guztiekin. Lehenik eta behin, gel 
hidroalkoholikoarekin eskuak 
garbitzea eta maskara eramatea 
derrigorrezko bihurtu ziren 
bisitarientzat eta sarrerak www.
ekainberri.eus webgunean erostea 
gomendatu zen. Ohar kartelak 
ezarri ziren harrera guneetan 

eta bisitarien ibilbidean zehar, 
segurtasun neurriak gogoraraziz. 
Gainera, bisita gidatu eta 
arkeologia esperimentaleko 
tailerretarako bisitari muga 
murriztu egin zen, baina bisita 
kopuru gehiago eskaini ziren. 
Ekainberriko gida-hezitzaileak 
ere babes pertsonalerako 
elementuak erabiltzen hasi ziren 
eta garbiketa sendotu egin zen 
Ekainberriko instalakuntza 
guztietan barrena.

Gaur egungo normaltasun berriak 
ere segurtasun neurriak eskatzen 
ditu bisitari eta ikastetxeek 
historiaurreaz dituzten ezagutzak 
zabal ditzaten Ekainberrin, 

segurtasun osoz. Ekainberrira 
ikastetxearekin etortzeko plana 
borobila da, esperientzia zabala 
daukagu gai honetan. Talde 
txikiak egiten ditugu, adinaren 
araberako jarduerak ditugu eta 
naturaz gozatzeko ingurune 
paregabean aurkitzen da 
Ekainberri, Zestoako Sastarrain 
bailaran. Gainera, DBHko 
ikasleentzat eskaintza berria 
sortu dugu, Hotzetik Epelera 
izenekoa. Egin zure erreserba! 
Ekainberriko sarrera salmenta 
bulegoan (Portale kalea 1, 20740 
Zestoa), www.ekainberri.eus, 
info@ekainberri.com edo 943 86 
88 11 telefonoan.

Hala eta guztiz ere, lehen gizakiari 
buruz, Ekaingo margoei buruz 
eta historiaurreko biziraupen 
teknikei buruz gehiago 
ezagutzeko irrikitan dauden 
ikastetxe guztientzako, badago 
aukerarik hori guztia gelatik 
mugitu ere egin gabe egiteko! 
Ekain Zure Gelan programa 
ikastetxe guztien eskura dago 
dagoeneko: historiaurrean aditua 
den hezitzaile bat gerturatuko da 
zuen gelara eta bertatik bertara 
kontatuko dizkizue Ekain kobako 
margoen sekretu guztiak eta lehen 
gizakiak zekizkien sua egiteko, 
margotzeko edo ehiza egiteko 
teknika guztiak!

2020ko otsailaren 9an Kobaz Koba Trail 
mendi lasterketaren bosgarren edizioa 
burutu zen Zestoan. Mendi lasterketa 
2015an sortu zen Zestoako udalerrian 
eta inguru hurbilean zehar dauden 
Historiaurreko ondare-elementu 
desberdinak kirolaren bidez lotzeko 
helburuarekin, Zestoako Agiro Mendi 
Elkartearen eta Ekainberriren eskutik. 
Aurreko urteetako ereduari jarraituz, 
mendi lasterketa honetako partaideek 
bi ibilbideren artean hautatzeko aukera 
izan zuten, 15 kilometroko luzera duen 
Hartzei ibilbidea eta 26 kilometroko 
Zaldei ibilbidea, +1.850 metroko 
desnibel metatua duena.
 
Bi ibilbideek Zestoako udalerriaren 
inguruan kokaturiko Historiaurreko 
aztarnategi desberdinak lotzen 
dituzte, Erralla, Amalda, Astuigaña, 
Danbolinzulo, Astigarraga, Erlaitz eta 
Ekaingo kobazuloen ingurutik eta 
Harluzeko megalitoaren ondotik. Gure 
arbasoek euren egunerokotasunean 
hain ondo ezagutuko zituzten bideak 
berreskuratu dira ekimen honekin.

Amaldan Neandertal gizakia bizi 
izan zen Erdi Paleolitoan, Altzolaras 
bailarako joan etorriak altueratik 
zelatatzeko leku aproposa da.

Errailan duela 15.000 urte inguru 
lurperaturiko “arreoak” aurkitu ziren. 
Astuigañako irudi zizelatuak euskal 
labar arte adierazpenik berrienak 
izan daitezke. Danbolinzulo haitzulo 

txikiko hormetan oreinen eta ahuntzen 
marrazkiak aurkitu ziren 2014an. 
Astigarragako malkarrak ahuntzentzat 
aproposak dira, bertan bizi zen 
ehiztari taldeak zenbait apaindura 
egin zituen hormetan duela 26.000-
25.000 urte inguru. Erlaitzeko goiko 
solairuan Goi Paleolitoko artistaren 
batek marraztutako irudi grabatuak 
ikusi daitezke. Harluzeko zutarri edo 
menhirra hileta monumentu moduan 
sortu zen, gaur egun Endoia auzoaren 
mugak ezartzen dituen mugarria dirudi.
 
Kobaz Koba Trail urtero hazten 
doa, 2015ko lehen edizio hartan 400 
parte hartzaile inguru izan ziren, 
2020an ospatu den bosgarrenean 560 
pertsonak eman zuten izena, 285ak 
ibilbide motzerako eta 275ak luzerako. 
Horietatik 36 zestoarrak izan ziren, 8 
emakume.

Partaiderik gehienak gipuzkoarrak 
dira, ondoren datoz bizkaitarrak, baina 
Araba, Nafarroa edo Iparraldetik gero 
eta korrikalari gehiago apuntatzen 
dira. Aipamen berezi bat merezi dute 
Kataluniatik, Burgosetik, Avilatik, 
Errioxatik edo Kanariar Uharteetatik 
etortzen direnek.

Zestoako plazako podiumera kategoria 
desberdinetako irabazleak igotzen 
dira, Hartzei ibilbideko emakume eta 
gizonik azkarrenak, emakume eta 
gizon zestoar azkarrenak eta Barefoot 
Minimal Runner kategoriak korritzen 

duten emakume eta gizonik azkarrenak. 
Beste horrenbeste gertatzen da Zaldei 
ibilbidea egiten dutenekin ere.
 
Barefoot Minimal Runner kategoria 
oso ezezaguna da mendi lasterketen 
munduan, bere helburua oinaren 
berezko ezaugarriez baliatuz korrika 
egitea da eta partaideek Hartzei edo 
Zaldei ibilbideko distantziak oinutsik 
edota oinetako minimalistekin 
egin behar dituzte. Oinetako mota 
desberdinak onartzen dira, baina 
muturra eta orpoaren artean ezin dute 
altuera diferentziarik eduki. Modalitate 
ikusgarri honek bere sailkapen propioa 
du eta aurten 11 pertsona apuntatu 
ziren, 4 Zaldei ibilbidean eta 7 Hartzein..

Zaldei ibilbideko garaileak nesken 
kategorian Ohiana Kortazar Aranzeta 
elgetarra eta mutilenean Julen Ozaeta 
Petralanda durangarra izan ziren.
 
Kategoria honetako zestoar onenei 
dagokionez, Sathya Paz Marticorenak 
aurreko urteko postuari eutsi dio eta 
Itxaso Martí Carrera izan da emakume 
zestoarrik azkarrena.

Barefoot Minimal Runner kategoria 
ikusgarriari dagokionez, Zaldei 
ibilbideko gizon azkarrena Egoitz 
Asurabarrena Zipitria zumarragarra 
izan zen.
 
Hartzei ibilbidean berriz, Ainara 
Uribarri Martinez oñatiarrak 

emakumeen sailkapenean iaz lortutako 
lehen postua errepikatu zuen eta 
gizonezkoetan Beñat Etxabe bergararra 
izan zen nagusi.
 
Mertxe Uribetxeberria Gonzalez eta 
Amets Aranberri Otegi izan ziren 
ibilibide laburre emakume eta gizonezko 
zestoar azkarrenak.

Barefoot Minimal Runner mailan, 
Hartzei ibilbideko azkarrena Ion Andoni 
Alguacil del Sanz debarra izan zen.
  
Izena eman zuten  560 parte 
hartzaileetatik 473 iritsi ziren 
helmugara, %84,46a, Zaldei ibilbidea 
izena emandakoen %84ak bukatu 
zuen, 231 korrikalarik, 206 gizon eta 25 
emakumek guztira. Hartzei ibilbidean 
korrikalarien %84,91 heldu ziren 
helmugara, 242 pertsona, 53 emakume 
eta 189 gizonezko.

Korrikalari guztien artean beteranoenak 
61 urteko emakume bat eta 65 urteko 
gizon bat izan ziren. 
Lasterketan egindako lan itzelaren 
ondoren, korrikalariek eta Zestoako 
plazara hurbildu zirenek, giro bikainean 
euskal labeldun produktuak dastatzeko 
aukera ere izan zuten. 

Historiaurrea Ekainberrin ezagutu, seguru

Kobaz koba trail 2020

Ekain Zure Gelan eta Kobaz koba trail 2020

Ekainberri adoptó todas las 
medidas necesarias para la 
contención del virus COVID-19, 
tras los meses de cierre durante 
marzo y abril de 2020. Reforzando 
la limpieza y la seguridad, la 
oferta de Ekainberri de cara a los 
centros escolares sigue intacta, 
más aún, se oferta una nueva 
actividad (Hotzetik Epelera) 
para alumnos de ESO. A través 
del programa Ekain Zure Gelan 
(Ekain en tu Aula), una persona 
especialista en la prehistoria 
acercará al aula todos los secretos 
de las pinturas de Ekain y de los 
humanos prehistóricos.

Lehen gizakia zure ikastetxean: Ekain Zure Gelan

Historiaurreko bideetan barrena korrika
www.kobazkobatrail.com

Para esta quinta edición de Kobaz 
Koba Trail, celebrada el 9 de febrero 
del 2020, se inscribieron un total 
de 560 corredores/as clasificados/
as en las diferentes categorías 
establecidas. Los dos recorridos, 
Hartzei de 15 kilómetros y Zaldei 
de 26, transcurren por el entorno 
de los principales yacimientos 
arqueológicos del entorno de Zestoa.

Mención aparte merece la 
categoría Barefoot Minimal 
Runner, dónde las/os participantes 
intentan aprovechar al máximo 
las cualidades naturales del pie, 
corriendo para ello descalzas/os o 
con calzado minimalista.

Esta espectacular carrera de 
montaña recorre los caminos 
que tal vez recorrieron nuestros 
antepasados en la Prehistoria, 
mientras intentaban conseguir el 
sustento diario.
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EHUS-k magazineren lehenengo alea 
argitaratu du
2019ko urrian Euskal 
Herriko UNESCO Sareak 
bere aldizkariaren lehenengo 
alea argitaratu zuen, Ekaingo 
zaldien margoak azalean zituela. 
Lehenengo ale honetan, sareko 
kideen aurkezpen bat egiten da 
eta bigarren ale bat argataratzeko 
asmoarekin dago Euskal Herriko 
UNESCO Sarea.

UNESCOk Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agendan 
17 helburu zehazten ditu, besteak 
beste pobrezia desagertarazteko 

eta planeta babesteko 
helburuarekin. Zentzu honetan, 
Euskal Herriko UNESCO 
Sarearen lan ildoen artean aipatu 
daitezke Euskal gizartean eragitea 
UNESCOren ideiekin, edota 
elkartasuna eta lankidetza gune 
izatea Euskal Herriko UNESCO 
Sareko kideen artean.

Euskal Herriko UNESCO Sareko 
kideen artean badira Ekainberri 
bisitatu duten zenbait ikastetxe, 
hainbat UNESCO katedra eta 
bestelako erakunde publiko zein 

pribatu. Ekaingo koba 1969an 
aurkitu zen, Munduko Ondare 
izendapena 2008ko uztailaren 
7an buruturiko UNESCOren 
konferentzian heldu zen. Hauek 
dira, Ekainko kobazuloaz gain, 
Euskal Herriko UNESCO Sareko 
kideak: Albaola, Artxandape 
Ikastola, Bizkaia Zubia, Kultura 
Paisaien eta Ondarearen UPV/
EHUko UNESCO Katedra, 
Garapen Iraunkorra eta 
Ingurumen Hezkuntzari Buruzko 
UPV/EHUko UNESCO Katedra, 
Euskal Kostaldeko Geoparkea, 

Giza Baliabideen UNESCO 
Katedra Deustuko Unibertsitatea, 
Lauaxeta Ikastola, San Felix 
Ikastola, Santimamiñeko Koba, 
Tknika, UNESCO Etxea, 
Munduko Hizkuntza Ondarearen 
UPV/EHUko UNESCO Katedra, 
Zientizarako Giza Eskubidearen 
Aldeko Nazioarteko Institutoa, 
Zumaiena.

EHUS magazina

Euskal Herriko UNESCO Sarea, 
la red Vasca de la UNESCO, 
publicó en octubre de 2019 la 
primera edición de su revista. 
La cueva de Ekain, declarada 
patrimonio mundial en la 
conferencia de la UNESCO del 7 
de julio de 2008, forma parte de 
dicha red con objetivos alineados 
con los 17 puntos descritos en 
la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de la UNESCO.
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Ekainberriren nazioarteko 
lankidetza sareak indarrean 
jarraitzen dute. Ekainberrik 
urteak daramatza Ice Age Europe 
sarearekin lankidetzan. Irailan 
ospatzen da Ice Age Europe Day 
eguna eta ordurako izango da 
Ekainberrin jarduera bereziren 
bat. Azkeneko proiektuen 
artean, sareko kide batzuk bideo 
bat sortuko dute elkarrekin, 
bakoitzaren harribitxien berri 
emanaz. Ba al dakizue zertarako 
erabili zitzaketen duela 14.000 
urteko gizakiek hezur batekin 
egindako tutu batzuk?

Lili Jauregia Zestoako eta 
Gipuzkoako arkitektura 
ondarearen elementurik 
garrantzitsuenetako bat da. 
Urteen eta erabileraren poderioz, 
oso egoera txarrean aurkitzen 
zen, erortzeko zorian; hori zela 
eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
zaharberritze lanak bultzatu 
zituen eta bere kudeaketa Ekain 
Fundazioaren esku utzi zuen.

Behin eraikinaren iraupena 
bermatuta, bere edukiak osatu eta 
gizarteratu behar ziren. Hasieratik 
ideia Lili Jauregia jendeari 
erakustea zen eta bisita antzeztuen 
formulak oso egokia zirudien.
 
Zestoako Antzerki Taldekoen 
eskutik, 2013ko martxotik gaur 
egunera arte bi bakarrizketa 
dramatizatu antzeztu dira Lili 
Jauregian, lehena “Agur Lili”, 
bigarrena “Lilitarren ohorea”.

Bi antzezlanak Lili Jauregian XVII. 
mendean benetan gertaturiko 
gertakarietan oinarritzen dira eta 
protagonista Madalena Amilibia 
eta Elkaraeta izan da, euskal 
emakume indartsu eta ahaldundu 
bat, egoerarik zailenetan ere Lili 
familia bide zuzenetik eramateko 
gaitasuna izan zuena.

“Lilitarren ohorea” antzerkian 
parte hartu ahal izateko, sarrerak 
Zestoako Informazio Puntuan 
hartu behar dira. Gehienez ere 20 

pertsonako bisitak izaten direnez, 
aurretik erreserba egitea komeni 
izaten da, 943 868 811 telefono 
zenbakian edo www.lilijauregia.
com web orriaren bidez. 
Bisitariak oinez hurbildu behar 
du Jauregiraino, garai batean 
Lilitarrenak ziren lurretatik 
bueltan. Behin Jauregira iritsita, 
ateko aldaba indarrarekin 
jo behar da, Andre Madalen 
oso beldurtuta dagoelako 
eta ez diolako atea edonori 
irekitzen. Benetako eszenario 
eta pertsonaia historikoekin, eta 
hezur-haragizko aktore baten 
dramatizazioarekin duela lau 
mendeko Gipuzkoa nolakoa zen 
ezagutzeko aukera ezin hobea da.

Lili Jauregia

ICE AGE EUROPE
Las redes internacionales de 
colaboración a las que pertenece 
Ekainberri siguen activas. En 
septiembre nos uniremos a la 
celebración del Ice Age Europe 
Day y varios miembros de la red 
estamos preparando un vídeo 
para enseñar las joyas de cada 
uno. ¿Sabéis para qué usaban las 
personas de hace 14.00 años estos 
tubos hechos a partir de un hueso?

 ICE AGE EUROPE eta Lili Jauregia

Duela lau mendeko Gipuzkoa, 
pertsonaia eta eszenatoki errealekin

Izotzaroaren sarean lanean

El modelo elegido para enseñar al 
público el Palacio Lili es el de las 
visitas teatralizadas. Magdalena 
Amilibia y Elkaraeta es una 
mujer fuerte y empoderada del 
siglo XVII, capaz de llevar la 
familia Lili por el buen camino 
incluso en los momentos más 
complicados.

Las entradas se compran en 
el Punto de Información de 
Zestoa o llamando al 943 868 811, 
se recomienda reservar. Una 
oportunidad inmejorable 
para conocer la Gipuzkoa de 
hace cuatro siglos fusionando 
escenarios y personajes reales, y 
con la dramatización de una actriz.



Nuestras/os niñas/os ya no tienen 
contacto con el fuego y es común 
temer a lo que no se conoce, por 
eso, cuando empezamos a hacer 
fuego en la Aventura Ekain, más de 
una/o nos ha pedido que no hagamos 
fuego. Normalmente, cuando lo 
conseguimos se quedan anonadados, 
pero también nos ha tocado apagar 
la mecha que nosotras/os mismas/os 
habíamos encendido. 

Somos conscientes de que Ekainberri 
tiene algo de laberíntico, paredes 
altas, caminos de servicio, puertas 
que permanecen cerradas y señaladas 
con dirección prohibida… Tal vez 
sea por eso, pero es muy habitual 
que la gente se pierda y los aseos 
de la zona de la Sala Expositiva nos 
dan trabajos. Nos paso dos veces en 
poco tiempo que personas de edad 
avanzada nos preguntaran por los 
aseos, explicárselo y cuando bajamos 
para otra cosa, encontrarnos a esa 
persona en nuestro vestuario, a 
oscuras, buscando un interruptor de 
luz y con prisas para ir al excusado.

No todos los días de un/a guía de 
museo son iguales, ni todas las visitas 
del mismo día, a veces nos cuesta 
despertarnos y otras notamos el 
cansancio de la última hora. En este 
último caso, los ruidos internos de 
la visita suelen servir para poner a 
prueba la concentración del/a guía, 
hay sillitas de niños que necesitan 
algo de aceite en las juntas, que 
chirrían en cada movimiento.

Las cuevas siempre han estado 
presentes en los miedos más 
profundos de las personas, en los 
mitos y las leyendas de muchas 
civilizaciones y siguen manteniendo 
un encanto especial, parece que 
son lugares mágicos y encienden 
la imaginación. En Ekainberri 
invitamos a la gente a ver imágenes 
en las formas de las rocas, la 
cuestión es que muchas veces ven 
cosas en lugares que nosotras/os no 
esperamos, un dragón, un sombrero 
de bruja, un nazareno...

Ekainberrin gertatu da... Ocurrió en Ekainberri...

Ekainberritik...
2020ko irailaren 11an 12 urte 
betetzen dira Ekainberri ireki 
zenetik eta denbora honetan hemen 
denetarik gertatu da, egunak joan 
eta etorri, milaka pertsona pasa dira 
hemendik eta bakoitzak bere aletxoa 
utzi du, “Ekainberrin gertatu zen” 
atalerako pasadizo dibertigarriak, 
bere garaian hain dibertigarri 
izan ez ziren baina Ekainberriko 
kondairaren parte bihurtu diren 
gertakariak...
Baina 2020ak erakutsi digu oraindik 
ere hamaika ikusteko gaudela! Negua 

ziztu bizian zihoan, eskoletako 
taldeak, beraien margoak eta 
ehiza saioak, Historiaurrearen sua 
hauspotzen etengabe… Eta bat-
batean Arabako eskolak ixten zirela 
COVID 19 birusaren zabalkundeari 
eusteko! Handik egun gutxitara 
Bizkaia eta Gipuzkoakoak, baita 
Nafarroakoak ere! Ondoren museoak 
eta aisialdi azpiegitura desberdinak, 
beraietan jendea pilatzeko arriskua 
zegoelako! Azkenik, itxialdia bere 
fase guztiekin!
Udaberria etxetik lanean igaro 

dugu, irekierarako eta datorren 
ikasturterako dena prestatzen, 
Ekainberrira noiz eta nola itzuliko 
ginen oso argi izan gabe.
Aurten, Ekainberri ireki zenetik 
ia lehen aldiz, ez dakigu irailean 
ikastetxeetako arduradunen deirik 
izango den ikasleekin Ekainberri 
bisitatzeko. Horrek ziurtzat genituen 
gauzak zalantzan jartzea suposatzen 
du eta inori ez zaigu ziurtasun falta 
hori gustatzen!
Segurtasun falta hori gizarte osoan 
nabari da zoritxarrez, krisi sakon 

batean murgiltzen ari garelako, 
eta Ekainberri gizarteari estuki 
lotua dagoenez, datozen hilabeteak 
gogorrak izango direla dirudi.
Badakigu datorren hilabeteak ez 
direla errazak izango eta lana 
erruz egin beharko dugula egoera 
honi buelta emateko, “normaltasun 
berria” gureganatu beharko dugu 
eta bertan ahalik eta zerbitzu onena 
eman. Horrelako momentuetan 
Ekainberri bezalako kultur eta 
hezkuntza azpiegiturak inoiz baino 
beharrezkoagoak dira, jendeari 

aisialdirako eta hezkuntza ez-
formaleko gune seguruak eskaintzea 
beharrezkoa delako.
Baina krisiak berriro hasteko 
aukerak omen dira eta Ekainberrik 
bere eskaintza indartuz hasi nahi 
du aro berri hau, gaur egunean 
pil-pilean dauden gaiak eta ikerketa 
lerroak bere produktuan txertatuz, 
gaur egun gerta daitekeen ia guztia 
lehen ere gertatu baita. Gure 
publikoari Historiaurrean modu 
entretenigarri batean murgiltzeko 
aukera eskaintzen jarraitu nahi dugu.

Ekainberriko hezitzaileak

Ekain Fundazioko kideak
Miembros de la Fundación Ekain

Ekainberri eta Lili Jauregiko kudeaketa
Gestión de Ekainberri y el Palacio Lili
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Argitaratzailea: Arazi IKT S.L.  |  www.arazi.eus  |  arazi@arazi.eus  |  943 833 641

Gure umeek jadanik ez dute suarekin 
harremanik izan ohi eta ezagutzen 
ez denak beldurra eman ohi du, 
horregatik, Ekain abenturan sua 
egiten hasten garenean, bat baino 
gehiagok eskatu digute surik ez 
egiteko. Normalean, lortutakoan 
liluratuta gelditzen dira, zenbaitetan 
suari ezin diotela ukitu, erre egiten 
duela gogora arazi behar izaten diegu, 
baina tokatu zaigu pizten dugun 
metxa geuk itzali behar izatea ere. 

Badakigu Ekainberrik labirinto 
kutsu bat baduela, horma altuak, 
zerbitzuko bideak, itxita mantentzen 
diren eta noranzko debekatuarekin 
seinalaturiko ateak… Agian 
horregatik da, baina jendea bertan 
galtzea oso ohikoa da eta Erakusketa 
Gelaren guneko komunek nahikoa 
lan ematen digute. Denbora gutxian 
bi aldiz gertatu zitzaigun adineko 
pertsonek komuna non zegoen 
galdetu, azaldu eta beste zerbaitetara 
behera jaistean pertsona hori gure 
aldagelan topatzea, ilunpetan, argi-
etengailu baten bila eta komunera 
joateko presaka.

Museoko gida baten egun guztiak ez 
dira berdinak izaten eta egun bateko 
bisita guztiak ere ez, batzuetan 
esnatzea kostatzen zaigu eta besteetan 
azken orduko nekea nabaritzen dugu. 
Azken kasu horretan, bisita barruko 
zaratek gidaren kontzentrazio 
gaitasuna probatzeko balio izaten 
dute, badira giltzaduretan olio 
pixka bat behar duten ume kotxeak, 
mugimendu bakoitzarekin kirrinka 
egiten dutenak.

Kobazuloak beti egon dira presente 
gizakien beldur sakonenetan, 
zibilizazio askoren kondaira eta 
legendetan eta gaur egun ere xarma 
berezi bat izaten jarraitzen dute, 
leku magikoak direla dirudi eta 
irudimena pizten dutela. Ekainberrin 
harrien formetan irudiak ikustera 
gonbidatzen dugu jendea, kontua da 
askotan gauzak guk espero ez dugun 
lekuan ikusten dituztela, herensuge 
bat, sorgin baten kapera, nazareno bat... 

Frantzia
Francia

Gasteiz
Vi toria

Donostia
San Sebastian

Madril
Madrid

Iruña
Pamplona

Zestoa

Zarautz
A8

943 86 88 11*Gomendagarria da aldez aurretik erreserba egitea telefono zenbaki honetara deitzen:
*Es recomendable hacer una reserva previa llamando a este número de teléfono:

Portale kalea 1

20740 Zestoa [Gipuzkoa]

Salmenta puntua
Punto de venta www.ekainberri.eus

info@ekainberri.com
www.li regia.com
info@li regia.com

Ekainberri Ekaingo 
Kobaren Erreplika Lili Jauregia-Palacio Lili

@ekainberri @AndreMadalen


