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skutitzak
– Valenciaga Oroitzarraren inguruan –

Valenciaga Oroitzarraren 47. edizioaren emaitza
mingarriaren ondoren, Eibarko Txirrindulari Elkarteak gertatutakoaren balorazioa publikoki adierazi
nahi du. Lehenik eta behin, gure tristura sakona
adierazi nahi dugu hainbat txirrindularik eta motorgidari batek lasterketan gertatutakoaren ondoren
izan zituzten ondorio pertsonalengatik. Esperientzia frogatua duen motor-gidaria bere betebeharrean zebilenean tropelak aurretik eraman zuen eta,
horren ondorioz, hainbat txirrindulari erori ziren.
Lasterketa-gertakaria da, baina gero eta errotonda,
oinezkoen babesgune eta erdibitzaile gehiago daudenez, zailagoa izaten da lasterketaren segurtasuna bermatzea.
Tristura irabazi-asmorik gabeko erakunde moduan egindako lan guztiak emaitzak ematen dituela ikustea delako gure gogobetetasun bakarra, eta
oraingo honetan bertan behera utzi behar izan dugulako, parte-hartzaileen segurtasuna babesleen
interesen gainetik dagoelako. Sari-banaketaren protokoloa betetzea ere ez genuen izan.
Uste dugu proba bertan behera uzteko erabakiarekin asmatu genuela, hainbat arrazoirengatik: Lehenengoa, lasterketa gelditu zenean ez genekien
zenbat denbora beharko zuten anbulantziek berriro
ere lasterketarekin lotzeko. Bigarrena, eguraldia ze-

la-eta, txirrindulariak hotza somatzen hasi zirelako
eta aurretik lasterketaren zatirik gogorrena zutelako. Eta hirugarrena, atzerapenek trafikoan ondorioak izango zituelako. Zoritxarrez, txirrindularitza kiroljarduera antolatuek arrisku horiek dituzte.
Eibarko Txirrindulari Elkartetik eskerrak eman
nahi dizkiegu gure babesle guztiei; horietako askok
euren babesa helarazi digute-eta protokoloa eten
arren. Halaber, parte hartu duten talde guztiei egoera zaila ulertu dutelako eta babesa transmititu digutelako. Probak garatzeko aukera ematen duten
boluntario guztiei gure eskerrik beroena, horiek gabe ezinezkoa izango litzateke-eta ezer ere burutzea.
Eskerrik asko, noski, zaleei, helmugan tropela txalokatu zutenak jakitun zirelako txirrindularitzak duen
arriskuaz; hortik errespetu eta mirespen hori.
Lerro hauetatik istripuan zauritutakoei ere besarkada haundi bat bidali nahi genieke eta ahalik
eta azkarren sendatzeko desioa luzatu. Ziur gaude
txirrindularien segurtasuna funtsezkoa dela eta probaren beste alderdien gainetik dagoela, eta horretarako egiten dugu lan. Hori dela-eta, gertatutakoa
kontuan hartuta, erabakia zuzena dela uste dugu.
Eskerrik asko.
Angel Lopez
(EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEKO PRESIDENTEA)

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MALUSKAU.- Zimeldu, tximurtu. “Goizian halako lora ederra eta illuntzixa baiño lehen dana
maluskau da”.
MALUTA.- Artaburua batzen duen orria. “Mexikon malutiakin batuta egoten dira tamalak”.
Mataza. Gaztelerazko ‘copo’. Artilezkoa edo elur-mataza izan daiteke. “Malutia be izpittu egin
bihar izaten da”. “Edur-malutia dihardu eta berihala zurittu dittu goi eta behiak”.
Mozolo, tentela. “Hori adarra joteko be bai: malutia haiz!" esaten zan, "mozoluori!" esatia moduan”.

astean esanak
Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politika Sailak diruz lagundutako aldizkaria

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

“Bizirik dagoen hitza errepikatzen dena
da, hitzaren dinamoa errepikapena da,
eta horrek ikaragarri zailtzen du
euskara bezalako hizkuntza minoritario
baten aurrerapidea, hitzak beti beste
hizkuntzetan errepikatzen direlako.
Euskarak aurrera egiteko bidea pentsatzeko eta arrazoitzeko filosofoak
falta dira hemen. %3’8 bakarrik direla
euskarazko kultur eskaintza ezagutzen
ez dutenak. Egoera okerragoa da, hori
seguru! Bistan da Euskal Herrian
bigarren alfabetatze kanpaina behar
dela. Eta horretara bideratu beharko
litzateke energia herri guztietan”
(BERNARDO ATXAGA, IDAZLEA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Eleaniztunek komunikazio antsietate
txikiagoa dute elebakarrek baino.
Eleaniztunen hizkuntzekiko ezagutza
oso lagungarria eta onuragarria da
hizkuntzak ikasteko eta praktikatzeko,
kontzientzia metalinguistiko handiagoa
dutelako. Abantaila horiek zerikusia
dute ikaskuntza estrategiekin,
errepertorio linguistiko zabalagoarekin,
anbiguotasunarekiko tolerantziarekin
eta hitz egiteko eta ikasteko gaitasun
malguagoekin. Bestalde, emakumeen
jarrera hizkuntzen inguruan
positiboagoa da gizonezkoena baino,
motibatuago sentitzen dira hizkuntzak
ikasteko garaian; baina, aldi berean,
antsietate maila handiagoa dute, patroi
sozio-kulturalen eraginez batez ere ”
(ALAITZ SANTOS, IKERTZAILEA)

“Hezkuntza sistema eta hedabideak
dira euskarazko irakurle potentzialen
`irakurtzeko zailtasunak´ gainditu eta
hiztun atzenduak atzera berriz hiztun
bizi bihurtzeko ditugun tresna
nagusiak. Horretarako gauza asko
aldatu beharko ditugu: hasteko, zuzenjatortasunaren morrontzatik askatu
eta irizpide nagusitzat egokitasuna
hartu beharko genuke, eraginkorrago
izateko, teorian onartua behingoz
praktikara eramanda. Herri honek
onar ez dezakeen luxua da eskolaren
egiteko garrantzitsuena `zeniezadake´
eta `zintzaizkiokete´ bezalako puzzleak
osatzen ikastea izatea, edota Gaztea
bezalako irrati batek gazte hizkeraren
ardura (ere) bere gain ez hartzea”
(JOXERRA GARZIA, IDAZLEA)
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Ziklomotorren azterketa teknikua egingo dabe
maiatzaren 3an
ASIER EZENARRO

Zigor biblikoa
Aste Santuko oporrak
garai egokiak dira etxean
pelikula klasikoak ikusteko
eta, horien artean,
"Peplum" (erromatarren
filmeak) edo Bibliari
buruzko titulu ezagunak
berriro ikusteko.
Telebistetan filme ospetsu
horiek urtero eskaintzen
dituzte euren
programazioan. "Quo
Vadis", "Espartaco", edo
"Los diez mandamientos",
dira agian ezagunenak,
baina niretzat John
Hustonek 1966an
zuzendu zuen "La Biblia"
da interesgarriena. Han
Genesiaren lehenengoko
22 atalburuak kontatzen
dira, eta historia ederrena
Abrahamena da. Historia
horretan, pasarte ezaguna
da Jainkoak Abrahameri
Sodoma eta Gomorrako
hiriak suntsitseko asmoa
duela esaten diona.
Abrahamek galdetzen dio
Jainkoari ea errudunak eta
errugabeak, denak batera,
hil egingo diren. "Eta
hamar errugabe egongo
balira, hiria suntsituko
zenuke?" galdetzen dio
aitalehenak Jaungoikoari;
eta honek erantzuten dio:
"Hamar horiengatik, ez dut
suntsituko hiria". Baina
badirudi ez zeudela hamar
errugabe, eta Jahvek hiria
erraustu zuen (pelikulan
onddo atomiko baten
bidez errausten du hiria).
Aurreko astean Israelgo
armadak 15 palestinar hil
eta 500 baino gehiago
zauritu zituen: beste
sarraski bat. Israelgo
defentsa ministroak,
Avigdor Liebermann-ek,
honakoa adierazi du:
"Gazan inor ez da
errugabea". Hau da,
guztiak "terroristak" direla.
Gaza ere hiri biblikoa da,
munduko hiri zaharrenen
artean dago, eta orain
espetxe erraldoi bihurtu
da: milaka eta milaka
palestinar bizi dira han,
judutarren ejerzitoaren
erasoak jasaten. Erritmo
honetan, sionisten irrika
sarraskitzaileak Yahveren
zigorra gaindituko du.

Udaltzaiñak aditzera emon dabenez, ziklomotorrendako azterketa teknikuaren inguruko kanpaiñia
barrixa egingo dabe: azterketa teknikua edo ITA dalakua pasau bihar daben ziklomotorren jabiak
maiatzaren 3an izango dabe horretarako aukeria, zezen-plazan, 09:00etatik 14:00xetara. Interesa
dakanak aurretik izena emon eta hitzordua hartu biharko dau, zuzenian
Udaltzainguaren bulegora juanda
edo, bestela, 943708424 telefonora deittuta. Bide batez, inspekziñua
egitteko egunian agiri honek aurkeztu biharko dittuela gogorarazi
nahi detse gidarixeri: zirkulaziño
baimena, ezaugarri teknikuen ziurtagirixa, asegurua eta titularraren
NANa. Horrez gain, 27’52 euro ordaindu biharko dittue.

asteko

3.035

langabeturekin agurtu eban martxua enplegu
buleguak. Debabarrena osorako datua da,
azken 8 urtiotan izandako bajuena: 1.261 gizon
eta 1.744 andra dagoz lan billa ofizialki.

datua
III. Gin Tonic lehiaketako lehen asteburua
Asteburu honetan hasiko da jokatzen ...eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik Euskeraz Primeran! kanpaiñari lotuta antolatu daben
Gin Tonic lehiaketaren 3. ediziñua, lehiaketarako izena emon daben 14 tabernetan. Asteburu honetan eta hurrenguan bezeruak botua emoteko aukeria izango dabe, tabernetan ipiñi dittuen buzoietan eta horren arabera erabagigo dabe 3 finalistak zeintzuk izango
diran. Finala, barriz, maiatzaren 4an izango da Untzagan.

Tatuaje solidarixuen jardunaldixa
Iazko arrakastarekin animauta, aurten be tatuaje solidarixuak egitteko jardunaldixa antolatu dabe: apirillaren 21ian izango da, Astelena
frontoian 10:00etatik 20:00etara eta animatzen dan jendiak 50 euro
pagauta tatuaje bat egitteko aukeria eukiko dau eta, horrekin batera,
egunian zihar umiendako ekitaldixak eta bestelakuak egingo dittue.
Batzen daben dirua gaixotasun arraruekin loturia daken bi proiekturi
laguntzeko erabilliko dabe.
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autuan
AMAÑAKO JAIXAK 40.
URTEURRENA PRESTATZEN

Alfa zigortu dabe greba eskubidia
urratziagaittik
Martitzenian, greba mugagabiaren 134.
egunian, Eibarko epaitegixak Alfa Precisión Casting zigortu egin eban, bihargiñen greba eskubidia urratu dabelako.
Epaiaren arabera, “enpresak lanian
ziharduen bihargiñak lanpostuz aldatu
dittu, lau hillabetetan, greban eguazenen lanpostuak ordezkatzeko eta grebaren eragiña zapuzteko”. Aurrekuaz
gaiñera, opor egunetan be hórrek bihargiñok lanian jarri dittuela diño epaitegixak; eta, azkenik, APCko greba batzordiaren eskubidiak urratu dittuela be esa-

ten dau, “askatasun sindikala mugatziaz
aparte, batzordiaren lana oztopatzeko”.
Langille batzordiak, bestalde, epaia betetzeko eskatu detsa konpaiñiako zuzendarixari eta “zuzenketa publikua”
Miguel de los Toyos alkatiari “enpresaren asmuen alde egittiagaittik”. Azpimarratu dabenez, epaiak bat egitten dau
langille batzordiak behin eta barriz salatutakuarekin eta gogora ekarri dau “mahai gaiñian jarraitzen dabela 131 bihargin kaleratzeko lan erregulaziño espedientiak”.

Euskal presuen egoeraz jardun eben Portalean
Eibarko Sareren eskutik, Ibon Muñoa eibartarraren eta euskal presuen egoeraren inguruan berbetan jardun eban Portalean Haizea Ziluaga abokatuak. Ekitaldixan Anaiz Funosas Bake Bideako lehendakarixak parte hartzia eguan aurreikusitta, baiña azken orduan Parisera juan
bihar izan ebala-eta, Portaleko areto nagusiko pantallan, bideokonferentzia bidez emon eban Bakearen Artisauen esperientziaren barri.

Amañako Batzorde Jaixak aurtengo
programaziñua dihardu prestatzen
eta, honezkero, ziheztu dittu ediziño
berezi honetan izango dittuan bi
kontzertu indartsuenak: julixuaren
6xan Eibarko Deus Ez taldiak joko
dau, Doctor Deseo eta Willis
Drumond-ekin batera. Eta hurrengo
eguneian, hillaren 7xan, La Guardia
eta La Fronterak joko dabe Amañako
plazan. Bestalde, jaixak 40 urte
betetzen dabenez, Eibarko herrixari
eskerrak emon nahi detsez “urrian
Untzagan eskinduko daben beste
kontzertu batekin”.

AKEBAIREN BATZARRA
EGINGO DA MARTITZENIAN
Martitzenian, 19:00etan egingo da
Eibarren AKEBAIren Batzarra,
udaletxeko Pleno Aretuan, honako
gai-ordenari jarraittuta: Sarreria:
2017ko memorixia eta balantze
ekonomikua; 2018ko plana eta
aurrekontua: onarpena emoteko
bozketia; AKEBAI: marka
diagnosiaren azalpena eta
baloraziñua. Bozketia: izena
aldatzeko prozesua martxan jarri
nahi da?; Hamaika Berbaldi eta
Euskaraldia; Mahai barrixak sortu eta
daguazenak osatzeko gonbidapena.
Azaldu debenez, oso garrantzitsua
da bertan egotia. Halanda be, baten
batek juaterik ez badaka, bere botua
beste Akekide baten esku lagatzeko
aukeria daka.

D O L O R E S A R R I E TA B E R G A R E T X E
1.

URTEURRENA :

2017/04/09
“AMAMA, urtebete pasa da,
baina GURE GOGOAN zaude,
eta beti egongo zara” ETXEKOAK

...eta kitto!
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herriko kaleei begirada

Eibar Rebistaren
numero barrixa
kalian dago

JARDIÑETA
egilea:
SOLE PRIETO

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

Eibar Rebista hiruhillabetekuaren ale barrixa kalian dago honezkero. 140 zenbakixak
gure herrixan bizi izandako Martxuaren 8xaren irudixa daroia azalian eta barruan ohiko kolaboratzaillien testuak aurkittu leikez, Eibartarren Galeriako argazkixekin batera. Eibar Herriaren Arimako hurrengo zenbakixak Sanjuanetan, iraillaren amaieran eta Gabonetan kaleratuko dittu Eibar argitaratzen daben Eibar
Rebista de un Pueblo alkartiak.

Bioenergixaren inguruko saiuak
antolatu dittu Ingeniaritza Eskolak
Aste honetan haize eta itsas energixaren inguruan jardun dabe Eibarko Ingeniaritza Eskolan, horren inguruan antolatu daben jardunaldixetan eta datorren astian, barriz, beste jardunaldi
batzuk egingo dittue, bioenergixari buruzko hainbat hitzaldirekin.
Laugarrenez egingo diran Bioenergixari buruzko IV. Jardunaldixak apirillaren 17xan eta 18xan (martitzen eta eguaztenian) izango dira, 15:30xetan hasitta, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan (Unibersidade Laboralian, San Andres aretoan).
Martitzeneko hitzaldixak Sergio López Iridik (Energiaren Euskal
Erakundea - EVE) emongo daben "Iniciativa de colaboración con
Ayuntamientos, HAZI y EVE para el fomento de la utilización de
biomasa con fines energéticos. Casos de estudio" eta Iñaki Gerenabarrenak (Hazi Fundazioa) 16:30etik aurrera azalduko daben “La
madera, un combustible de presente y futuro en Euskadi” dira.
Eta bigarren egunian Ingrid Gómez Elvirak (Osakidetza) “Biomasa
forestal: Astilla. Experiencia en el Hospital de Gorliz” izenburukua
eskinduko dau eta, jarraixan, Borja Imanol Markinezek (Araiako
Zentral Hidroelektrikoa) jardungo dau, “Experiencia de utilización
de biomasa en el
municipio de Asparrena” izenburuari jarraittuta.
Oinguan be sarrera libria izango da,
toki guztiak bete
arte.

Greziako errefuxiatueri
laguntzeko pintxo-pote
arrakastatsua
Aurreko barixakuan Itzulia
gure herrixan amaittu zala
aprobetxauta, iazko moduan
aurten be ekitaldi berezixa antolatu eben Zaporeak ekimeneko boluntarixuak, Eibarko
tabernarixen laguntasunarekin. Greziako kanpamentuetan daguazen errefuxiatu siriarreri laguntzeko dirua batzeko asmuarekin, pintxo-potea eskindu eben Untzagan,

afaltzeko ordua aillegau arte.
Horretarako, tabernarixekin
alkarlanian 1.000 pintxo preparau zittuen, gero txosnan
saldu ahal izateko. Horrekin
batera, hainbat taldek diferentiak emondako kamiseten
zozketia be egin eben. Ekimenaren arduradunak eskerrak emon nahi detsez zeozer
jan edo edatera txosnara gerturatu ziran guztieri.

...eta kitto!
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Sanandresetan egitten dan Eibarko Bakillauaren Kofradixako kapitulu baten irudixa. Maialen Belaustegi

Kofradixa Gastronomikuen urteko batzarra hartuko dau Eibarrek bixar
Bakillauaren Kofradixiak aurten 25 urte
egitten dittuala aprobetxatuta, “estaduko
eta Iparraldeko ehun bat kofradixa hartzen
dittuan” Fecogak (Federación de Cofradías
Gastronómicas) bere urteroko batzarra
egingo dau bixar Eibarren. Jesus Mari Murua Bakillauaren Kofradixako ordezkarixak
oin dala gitxi hil zan Juan Mari Gomez kofradixako kidiaren asmua beteko dau holan
eta, Juan Manuel Garmendia Fecogaren
presidentiarekin batera, bixarko egitaraua
prestau dabe. Bakillauaren Kofradixako anfitrioiak ez dabe lan makala izango bixarkuan, baiña halanda be “gurera etorriko diranak bihar dan moduan hartu nahi dittugu”

diñue. “Frantziatik be etorriko dira, Sanandresetan gurekin egon ziran tinerfeñuak be
bai, Asturiasetik, Guijuelotik, Queso Manchegokuak... kofradixa bakotxetik 2/3 lagun”. Goizeko 11:30xetan bilduko dira danak Untzagan eta gero, “Errepublikaren
eguna danez, gustauko litsakegu bisita gidatu antzerakua egittia, udaletxiak fatxadian
dittuan zuluak-eta esplikatzeko”, esan
desku Muruak. Alkatiak hartuko dittu ondoren eta Portalean egingo dabe batzar orokorra, egin-biharrekuak egin eta Hotel Unzagan bazkaldu aurretik.
Bakillauaren Kofradixak be, mende laurdena beteta, ez dittu bere momentu one-

nak bizi gaur egun. Muruak dioskunez,
“Jose Ignacio Ibarzabal eta bixok gagoz bakarrik eta ez dogu erraza jarraitzia. Azken asteburuan Atarrabian izan giñan eta hara
juan, bertan bazkaldu... gastua da”. Bakillauaren Kofradixak 12 kapa eta 12 txapel dittu -"Angel Elizondo gure presidentia zanak
duan eskuratutakuak"-, baiña jantzixak bik
bakarrik erabiltzen dittue: “Kofradixia sortzerakuan 14 lagun izan giñan, eta gero
gehixago be izan giñan; baiña oin errelebuaren premiñian gagoz... Ez dakagu toallia
botatzeko gogorik, baiña leikiana da Kofradixiaren kapituluak lotan lagatzia jende barrixa sartu arte”.

Birgaitze-lanetarako diru-laguntzen gaiñeko doako zerbitzua
Debegesan
Etxia edo eraikiña birgaitzeko lanak egin nahi dittueneri,
horretarako diru-laguntzen inguruko informaziñua eta laguntza emoteko doako zerbitzua eskintzen dabela gogorarazi nahi dabe Debegesa garapen agentziakuak. Zerbitzua
partikularrendako zein bizilagunen komunidadietarako eskintzen dabe bardin-bardin.
Zerbitzuaren bittartez, herritarrak diru-laguntzen gaiñeko informaziño osua jasoko dabe (zeintzuk diran bete biharreko
baldintzak, eskatzen daben dokumentaziñua zein dan, zelako tramite eta epiak bete bihar diran…). Informaziñua
emotiaz gain, galdegiñez gero, Debegesa arduratzen da
Eusko Jaurlaritzako (Etxebide) diru-laguntzen espedientiak
tramitatziaz. Holan, etxian edo eraikiñian birgaitze-lanak
egin bihar dittuenak, Debegesara juan leikez informaziño
eta laguntza eske. Horretarako, aurrez telefonoz deittu
(943 82 01 10, Igor) eta txanda eskatzia komeni da.
Horrekin batera, egittekuak diran biharren arabera, birgaitze-lan horrek jasangarrixaguak izateko oiñarrizko neurrixak
jasotzen dittuen Birgaitze Jasangarrirako Fitxa praktikuak
eskuratzeko aukeria daka jendiak.

Zerbitzua partikularrendako zein bizilagunen komunidadietarako da.

...eta kitto!
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Gorka Errasti eta
Amaia Zenarruzabeitia

“...eta kitto!
aldizkaria baino
gehiago da”
Eibartar askok bezala, lehenengo aldizkaria
eta, ondoren, elkartea ezagutu zuten
Amaiak eta Gorkak. Aldizkarian banatzaile
egon zen Gorka institutu garaian: “horri esker Amaña auzoa ezagutu nuen. Amaña
gora eta behera, eguzkia zegoenean izerditan blai amaitzen nuen. Horrez gain, aurrerago, aldizkarian idazteko aukera izan nuen.
Koldok deitu zidan noizean behin zutabe bat
egiteko eskatuz, eta Ilusio handia egin zidan! Idaztea asko gustatzen zitzaidan, eta
publikatzea tokatzen zitzaidanean gustura
prestatzen nuen nire zutabetxoa”. Gorka
inmigrazio gaietan aditua da, teknikari mo-

duan jardun du Udalean lanean, eta normalean inmigrazioari buruzko gaiak aukeratzen
zituen.
Sortu eta urte batzuetara, 1996. urtearen
amaieran, elkarteak San Andres kaleko 3.
zenbakian zabaldu zuen Biltokia ondo gogoratzen dute biek. Eibartar askok, eta gazteek batez ere, ez dute jakingo, baina Biltokia gaur egungo Paulaner-ean egon zen, eta
“taberna izateaz gain, antzerkiak, erakusketak eta musika eta bertso-saioak ere egiten ziren”. Proiektuak gutxi iraun zuen.
Amaiak hasieratik eman zuen izena elkartean, bazkide moduan. Irakaslea da Arra-

teko Andra Mari ikastetxean eta herriko euskalgintzako taldeetan buru-belarri sartuta
dago. Sagardo eguna, Tantanez Tantan, eta
Euskararen Eguna bezalako ekitaldietan betidanik hartu du parte Amaiak, “antolakuntzan eta behar den guztian laguntzen. Ia
urte guztian elkartzen gara gauza bat edo
bestea dela. Martitzenetan egiten ditugu
bilerak”.
Sagardo egunean oso gustora egoten dira
biak lanean, “egun berezia eta desberdina
izaten da”. Urriko lehen zapatua agendan
erreserbatuta izaten dute. Badakite sagardo
egunean gogor lan egitea tokatuko zaiela,

...eta kitto!-ren 25. urteurreneko

JAIALDIA

ADI BAZKIDEAK!!!

SARRERAK
jasotzeko
azken
DOAN!!!
egunak!!!
*Ekitaldira sartzeko ezinbestekoa da
sarrera ...eta kitto!-n jasotzea
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baina oso pozik egiten duten zerbait da.
Amaiak esan digunez, “oso egun polita da.
Ni goizez egoten naiz, sukaldean pintxoak
prestatzen. Nekagarria izaten da, gerriko minez amaitzen dugu, eta egun guztian, goizetik gauera, hor lanean ibiltzen zaretenok
merito handia daukazue”. Gorka sagardoa
banatzen ibiltzen da, “Gaztañerre ez dut
argi izaten noiz den, baina sagardo egunarekin ez dut zalantzarik izaten eta urriaren lehen zapaturako badakit planik ezin dudala
egin. Oso ondo pasatzen da, urteekin ikasten joan gara sagardoa banatzen, nahiz eta
jendeari, segun eta ze ordutan, ez zaion inporta nola zerbitzen den”.
Orain dela urte batzuk elkarteak Berbetan
mintzapraktika egitasmoa jarri zuen martxan, eta gaur egun 250 lagun elkartzen dira
astero gure herrian euskara praktikatzeko.
Horrez gain, azken urteetan, Ongi Etorri Berbetan egitasmoa eskaintzen du elkarteak,
harrera eta elkarbizitzarako programa. Gorka
Errastik esan digunez, ”ni oso pozik nago
elkartea aniztasun kulturalaren inguruan egiten ari den lanketarekin eta hartu duen funtzioarekin. Ongi Etorri Berbetan, Txalan-Txalan bikote linguistikoak, “EibartHartuak”
atala aldizkarian, Bizilagunak bazkaria antolatzea… Integraziorako oso inportanteak dira
programa hauek, eta euren fruitua ematen
ari dira. Jendea asko pasatzen da programa
hauetatik, eta irteera eta jarduera osagarrietan Berbetan eta Ongi Etorri Berbetaneko jendea elkartzen denean, hor ere harreman berriak eta oso onak sortzen ari dira
(asteburuan irteerak egiten direnean, sukal-

“Inportantea da jende
gehiago hurbiltzea
elkartera, eta azpimarratu
behar da …eta kitto! ez dela
bakarrik aldizkaria, hori
baino askoz gehiago dela”
daritza tailerrak…) Hori oso polita da, sortu
egin behar dira horrelako egoera eta aukerak. Norbanakoengan edo Udalarengan ezin
daiteke utzi dena eta …eta kitto! bezalako
elkarte batek horrelako ardura hartzea asko
eskertzen da”.
Horrelako gauzek eta, bestetik, eskoletan
antolatu diren gurasoentzako euskara ikastaroek jendea euskarara hurbiltzeko aukera
ematen dutela azpimarratu du Amaiak.
Orain dela pare bat ikasturte Urkiko Arrateko
Andra Mari ikastetxean hasi zen guraso taldetxo bat euskara ikasten eta orain Udalak
hartu du herriko eskoletan jarduera hau egiteko ardura. “Ez dakit zenbat ikasten duten,
baina behintzat txipa eta jarrera aldatu dute
guraso askok. Joaten direnak ahalegin bat
egiten ari dira euskaraz egiteko, etxean Euskal Telebista jartzeko, euskarazko ipuinak
erosteko.... Hori guztia ikusten dugu, baina
kontrakoa jarrera ere ikusten da askotan,
euskararekin ezer jakin nahi ez duen bertako
jendea ere badago”.
Garai batean elkarteko zuzendaritzako
kide izan zen Amaia eta, beraz, ondo eza-
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gutzen ditu ...eta kitto!-ren nondik norakoak. Elkarteak 900 bazkide inguru ditu
gaur egun eta, hurrengo hilabeteetan,
bazkide kanpaina berria martxan jartzeko
erronka dauka zuzendaritza-taldeak.
Amaia bat dator asmo horrekin, “beste
kanpaina bat behar da bazkide gehiago
lortzeko eta gazteak erakartzeko. Inportantea da jende gehiago hurbiltzea, eta azpimarratu behar da …eta kitto! ez dela aldizkaria, hori baino askoz gehiago dela.
Aldizkaria oso gustora hartzen dugu denok, nire moduan jendea asko egoten da
barixakuetan aldizkariaren zain. Euskaraz
irakurtzen dugu, Eibarko gauzak eta eibartarrez... Albisteak eibartarrez agertzea
niretzat oso inportantea da (nik eibartarrez
idazten jakin nahi dut eta aldizkaria oso
tresna ona da horretarako). Baina …eta kitto! ez da hori bakarrik. Nik bi alaba ditut
eta lanean hasi zirenean esan nien bazkide egiteko, elkarteak aldizkaria eta egiten duen beste guztia egiteko dirua behar
duela, eta jende gazteari hori azaldu behar
zaiola uste dut”.

Eibarren Akebai Plataformak haur eta gazteen artean euskararen erabilera bultzatzeko
erronka polita daukala uste dute. Biak dira
akekideak eta bat egiten dute bere filosofiarekin. Amaiak esaten duenez, “egiten
den guztia ondo dago eta zeozertan lagundu
ahal badu, oso ondo dago. Jende mordoa
mobilizatu zen Guiness errekorrarekin, baina
orain ikusi beharko da guzti horietatik zeintzuk dauden benetan euskararen alde lan
egiteko prest.”

CAPI

Bidebarrieta, 5
943 201 547
www.capiestetica.es
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Parkinsona dutenen bizi kalitatea hobetzeko
etenbarik lanean
Apirilak 11 Parkinson gaitza
gogoratzeko eguna da mundu
mailan eta, horren aitzakiarekin,
jardunaldi berezia antolatu zuten
Deparkel Debabarrena
Parkinson elkartekoek,
gaixotasunaren inguruan
jendearen arreta erakarri eta
sentsibilizazioa eragiteko asmoz
eta, bide batez, Parkinson gaitza
dutenen alde elkartean urteotan
egiten diharduten lana
ezagutzera emateko.
Eguaztenean Ardantza kaleko lokalaren ateak zabaldu zituzten jende berria elkartera erakartzeko.

eparkel elkartea 2005. urtean sortu
zen, Debabarrenean Parkinson gaixotasuna dutenen eta haien ingurukoen bizi kalitatea hobetzeko asmoarekin.
Irabazi-asmorik gabeko elkartea izan arren,
ematen duten arreta integrala eta profesionala da: astean hiru egunetan, astelehen,
eguazten eta barixakuetan, arratsaldez, gaixoekin terapia ezberdinak lantzen dituzte Ardantzako lokalean bertan, elkartean horretarako bereziki beharrean dauden fisioterapeuta eta psikologoekin. Azken batean, Parkinson gaitza dutenen beharrizanak asetzeko eta beharrezkoa duten arretarik onena
emateko asmoz, diziplina anitzeko lantaldea
osatzen ahalegindu dira elkartean.

D

Gaur egun 10 bat laguneko taldeak dihardu gaixoentzat eskaintzen dituzten terapietan parte hartzen. Elkartearen sorreratik gaixoekin beharrean diharduen Alaine Vegak
azaldu digunez, “Parkinsonak modu ezberdinean eragiten dio gaixo bakoitzari, sintomak eta bestelakoak ez dira kasu guztietan
berdinak izaten, baina oro har muskulaturari, orekari, koordinazioari… eragiten die maila batean edo bestean”. Horregatik, arlo horietan gaitzak ahalik eta gutxien eragin dezan, horretara bideratutako ariketak eta bestelako jarduerak lantzen dituzte: “Muskuluak asko gogortzen direnez, hori leuntzen
ahalegintzen gara. Horrez gain gaixoekin
oreka eta koordinazioa lantzen dugu, masajeak ere ematen dizkiet, luzaketak egiten dituzte, erlajatzeko ariketa batzuk ere… Bestalde, aurpegiko muskuluak gogortzen doazen neurrian, gaixoak espresibitatea galtzen
joaten dira eta, ahal den neurrian hori
saihesteko, espresioa lantzeko ariketak egiten dituzte”.
Psikologoarekin, bestalde, astean birritan gaitasun kognitiboak, berba egiteko
ahalmena, oroimena, arreta eta beste
hainbat arlo lantzen dituzte, horretarako fi-

Ardantza 1
Tel.: 669 71 42 45
Bulego ordutegia:
astelehenetik barixakura
09:00-13:00
16:00-18:00

txa eta jolasak erabiliz. Horiek guztiak txandaka eta batzuk besteekin tartekatuz egiten dituzte. Gaixorik daudenentzat ez ezik,
oro har gizarte osoarentzat zerbitzua ematen dute elkartean, besteak beste Parkinson gaitzaren inguruko informazioa eta
orientazioa ematen.
Javier Ruiz neurologoaren hitzaldia
Deparkel elkartearen sorreran hainbat aditu eta sendagileren laguntza izan zuten.
Aholkularitza kontuetan aparteko garrantzia
izan zuenetako bat Javier Ruiz neurologoa
izan zen. Sasoi hartan Mendaroko Ospitalean zegoen lanean eta Debabarrenean Parkinsona zein bestelako gaitz neurologiko batzuk zituztenekin lan handia egin zuen. Gaur
egun Donostia Ospitalean beharrean dago,
baina egunotan martxan dagoen XXV. Nagusien Hamabostaldiaren barruan, astelehenean 18:30ean hitzaldia ematera etorriko
da Eibarrera, Beheko Tokia jubilatu etxera.
Interes handiko gaiari buruz, prozesu kognitiboen inguruan berba egitera etorriko da
neurologoa.

Julian Etxeberria, 5
J. Etxeberria, 5

648 264 371
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Farmakoen gidari berriak
Gaur egun, gizakiak pairatzen dituen
gaixotasun ohikoenen artean minbizia
da ardura gehien sortzen duena. Kimioterapiazko tratamenduak garatu zirenetik,
orain dela urte batzuk hilgarriak izan zitezkeen hainbat minbizi mota, egun sendatu
litezke. Hala ere, tratamendu hauek zelula
gaixo zein osasuntsuak erasotzen dituzte,
horrela albo-kalte ugari sorraraziz. Beraz,
ikertzaileen erronka garrantzitsuenen artean, sendagaia minbizi zelula edo zelula
gaixoetara bideratuko duen sistema garatzean dago.

Helburu horri jarraituz, Alemaniako ikerketa talde batek, mugimendu azkarra duten gorputzeko zelula batzuk aukeratu ditu eta tratamendua tumoreetaraino eramateko garraio bezala erabili. Zelula hauek
mikra gutxi batzuk neurtzen dituzte eta 3
milimetro minutuko abiadura har dezakete. Norbaiti bururatzen zaio zein zelulari
buruz ari naizen? Ba bai, albiste honetako
protagonistak espermatozoideak dira.
Horrela, alde batetik, espermatozoideen
buruetan minbiziaren aurkako farmakoa
gehitu dute eta bestetik lepoko antzeko
bat jarri diete nano-imanez hornitua. Era
honetan tratamendua tumoreraino gidatu
dezakete imanen laguntzaz eta farmakoa
tumorea osatzen duten zeluletan askatu,
zelula osasuntsuak kaltetu gabe. Guzti
hau, laborategian frogatu dute, emakumeen umetokiko minbiziaren tumore batzuetan, eta 3 egunetan tumoreen zelulen
%87 hiltzera iritsi dira inguruko zelula osasuntsuetan eragin negatiborik sortu gabe.

iraia muñoa
IKERTZAILEA

Ideia berritzaile hau ez da oraindik gizakian zuzenean frogatu, baina ikertzaileek
begi honez ikusten dute batez ere umetokiko minbiziari aurre egiteko, baina baita
beste gaixotasun ginekologiko batzuk tratatzeko ere, endometriosia edota haurdunaldi ektopikoak besteak beste.

Albistean gehiago sakondu nahi duenak
“ACS Nano” aldizkari zientifikoan eskuragarri
du artikulua (DOI:10.1021/acsnano.7b06398).

Ihesik
Batzuetan, eraldaketa nahia eta etorkizun hobe bat sortzeko gosea desagertu
egiten zaizkigu, nekaturik, aspertuta.
Abisu seinalea da: borroka garrantzitsuak
beti itxaropena desagertzean galtzen hasten dira. Eta optimismoa eta ilusioa egun
hauetan ezkutatzen ari zaizkigu Kataluniako politikari sasoitsuen ihesarekin.
Gidoi dramatiko baten antzera, benetako istorio hau krudela bezain hurbila da. Ez

enrike zuazua
MATEMATIKARIA

da erraza, ez, egunsentian, ezkutuka, azkeneko besarkada eman seme-alabei eta
bikoteari, eta ihesaren bidea hartzea.
Askok, gainera, gure estatuan nahiko
zabalduta dagoen pentsamoldearen adierazle gisa, inkisidoreak balira bezala, ihesaldia txalotu egiten dute, azken batean,
ados ez daudenek edo eraldaketaren gose
direnek Espainia laga eta beste herrialde
batera joateko gonbitea baitute.
Ekintza bakoitzak bere ondorioak ditu bizitza honetan eta ausardia handia izan da
katalanena, bai, aurkariaren boterea txarto neurtuz. Baina, hala ere, oraingoan kostuak altuegia dirudi.
John Milton XVII. mendeko poeta eta
saiolari ingelesak honela idatzi zuen:
“Iheslarien munduan, bide zuzenetik dabilena ihes egiten doala dirudi”.
Eta gertatzen ari denaren aurrean, pasiboki isilik geratu garenok, zalantzan gaude: Iheska ari dira edo gu gara atzean geratu garenok? Ez al dago Espainian akordiorako aukerarik, gizon eta emakume baketsuen hemorragia hau ekiditeko? Bertigoa sentitzen dugu. Norberari ere ihes
egiteko gogoa ematen dio guzti honek.

Kontu hau ez da berria. 1492an Errege
Katolikoek bertako juduei hiru aukera
eman zizkieten: ihes egin, sutan erre edo
kristautasunera bihurtu. Bostehun urte geroago, Zapatero presidenteak lege berri
bat ezarri zuen, sefardiei Espainiako herritartasuna berreskuratzeko aukera emanik.
Oraingoan ere, antzeko, politikari katalanek hiru aukera dituzte: ihes egin, kartzelara joan edo euren asmo eta proiektu
politikoei uko egin. Ez da erraza aukeratzea, hirurak txarrak baitira.
Norberaren ideologia eta asmoei uko egitea ez dirudi onartzeko modukoa denik militante sutsua denarentzat. Kartzelak ere ez
dirudi hautabide egokia, eperik gabekoa
ikusten dela kontuan badugu, bereziki. Eta
ihes egitea ere, epe laburrean askatasun
eta egitasmoak gordetzeko aukera bada
ere, badakigu iraunkorra ez dela. Izan ere,
mundu globalizatu honetan ez da erraza,
ez, ezkutatzeko txoko segururik aurkitzea.
Ea beste 500 urte itxaron behar ez ditugun Espainiako presidente batek historia
modu eskuzabalean berrikusi dezan eta
laster iheslariak etxera bueltatzeko aukera
duten. Ea harriak arin mugitzen diren.

eibartHARTUak
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Legarreko
fruitu
saltzaile
alaiena
Beste eibartar bat gehiago moduan sentitu da Ghita hona iritsi zenetik. Ekhi Belar

erarekin topo egiten duten guztiek
agurtzen dute Ghita. Legarreko fruta-dendan egiten du lan eta sinpatiaz
arduratzen da negozioaz. Berak ere berba
onak ditu bezeroentzat. “Eskerrak eman
nahi dizkiet arratsaldero hainbeste barre
eragiteagatik”. Hamabost urte daramatza
Eibarren, baina eibartar bat gehiago sentitu da lehen momentutik. Ez du bere burua
hemendik kanpo ikusten eta hitz politak
besterik ez ditu Eibarrentzat. Baita bere lagun Maite Rescalvorentzat ere. “Momentu
txarretan alboan eduki dut eta putzutik irteten lagundu zidan. Eredua izango da beti niretzat”.

B

Landare eta loreak basamortuan
Mellaben jaio zen Ghita Ourdi, Marokoko Errachidia probintzian. Marrakechetik
bost ordutara dagoen komuna da Mellab
eta Atlas mendilerroak inguratzen du. “Paisaia zoragarria dago Mellaben”, dio harro
Ghitak. “Udan udako klima egiten du, udaberrian udaberrikoa... lau urtaroak ditugu
eta hori ez da ohikoa Marokon”. Udaberriarekin batera, hemen bezala, loreak irteten dira basamortuan. Bai, basamortuan.
“Ederra da”.
Fruitu artean, etxean bezala
Ghitaren familiak lursail bat dauka Mellaben eta han igaro zituen Eibarrera etorri aurretik bizitako bederatzi urteak. “Animaliekin inguratuta bizi ginen, eta hainbat fruitu
eta barazki landatzen genituen”. Ekoiztutako zati bat familiaren kontsumorako gorde-

tzen zuten, baina beste zati bat handizkariei saltzen zieten. Lehen artoa, azenarioak
eta bestelakoak ekoizten zituzten, eta orain
datilak, almendrondoak eta oliboak dituzte
(lursaila edukitzen jarraitzen dutelako). Legarreko fruta-dendan etxean bezala aurkitzen dela esan daiteke.
Bi egun Eibarrera iristeko
Ghitaren aitak Nadorren egiten zuen lan,
eta ama etxean geratzen zen lau alabak
zaintzen eta etxea gobernatzen. “Horrelako egoerak ohikoak ziren han”. Baina aita
Almeria eta Murtziara joan zen lanera eta
horrek guztiz aldatu zuen familiaren bizitza.
“Murtziako finka batean laranjak batzen ibili zen eta bertako arduradunak ikusi zuen nire aita langile fina zela. Marokon obran lan
egiten zuela jakin zuenean Josek, arduradunak, Eibarren zuen enpresa baten lan
egiteko kontratatu zuen aita”. Aitaren lan
berriaren ondorioz, Ghitaren familia osoa

Zoriona badago,
bizitza egongo da

kotxean sartu eta 1.800 kilometro egin zituzten Eibarreraino. “Bi egun iraun genituen hona iristeko”. Han edo hemen, Ghitak argi dauka: “Ezin dut familia ederragorik eduki”.
Eibarrera Rabat zapaldu gabe
Ghita ez zen bere lursailetik irten gurera
iritsi aurretik. “Ezta Rabatera ere!”. Atlas
mendilerroak eskaintzen zion ikuspegia bakarrik behatu ahal izan zuen ordura arte eta
paisaia berria begiztatu zuen hemen. Hasiera batean denak harritzen zuen Ghita,
baina berehala egokitu zen Eibarko bizimodura. “Segituan sentitu nintzen eibartar”.
Hamabost urte pasa dira ordutik eta hasieratik nabaritu zuen sentimenduarekin jarraitzen du. “Eibar nire etxea zela sentitu
nuen lehen momentutik eta nire bizitza
osoa hemen pasatuko nuela”. Bada, hori
da bere asmoa.
Euskerarekin maiteminduta
Berberea da Ghita eta berberera (edo
amazigera) da bere ama hizkuntza. Marokon, ordea, arabiera da hizkuntza ofiziala
eta ikasi egin behar izan zuen. Mellab utzi
eta Eibarrera iritsi aurretik ez zekien euskera edo gaztelerazko berbarik, baina frogatu
dugunez ez du hizkuntzarekin arazo handirik izan. Euskera hutsean egiteaz gain, euskerarekin maiteminduta dagoela aitortu digu Ghitak. “Euskeraz egin ahal izatea asko
baloratzen dut eta euskeraz egiten dut ahal
dudan toki guztietan”. Euskalduna izateaz
harro dago.
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Xabier Badiola (Batxilergo artistikoko ikaslea):

“Berezia izango da institutuko
ikasleon aurtengo erakusketa”
Gaur zabalduko da Portalean Eibarko Ignacio Zuloaga Institutuko Batxilergo Aristikoko ikasleen lanen
erakusketa. Urtero bezala, “Eibarko Zuloagaren Islak” delakoan, eguneroko lanaren emaitza erakutsi nahi
dute. Aurtengoa berezia izango da: Institutuak 50 urte betetzen ditu eta, bestetik, datorren ikasturtetik
aurrera izen berria izango du. Horretaz eta beste hainbat gauzetaz hitz egiteko Xabier Badiola Institutuko
Batxilergoko ikaslearekin egon gara.
- Mende erdia betetzen du Ignacio Zuloaga Institutuak eta hurrengo ikasturterako aldaketak iragarrita daude.
DBH eta Batxilergoko zentro publikoak
fusionatu egingo dira eta, hori dela eta, 50
urte eta gero, institutuak Ignacio Zuloaga
izena alde batera lagata Eibar BHI osatuko du Mogel-Isasi eta Itziorekin batera.
Beraz, margolariaren izenarekin egiten dugun azken erakusketa ere izango da.
- 50 urte ez dira egunero betetzen.
Aurtengo erakusketak izango du berezitasunik?
Normalean ikasturtean egindako lanak
aurkezten dira, disziplina desberdinetakoak eta era askotakoak, baina aurten, horietaz gain, aurreko urteetako ikasleen lanak ere erakutsiko dira, muralak esate baterako. Irekiera gaur izango da 19:00etan
eta hilaren 29ra arte egongo da zabalik,
18:30etik 20:30era, asteartetik igandera.
Eibarko eta beste herri batzuetako ikasleak gara. Kontuan hartu behar da herri guztietan ez dagoela Batxilergo Artistikoa egiteko aukera, eta Instia aintzindaria izan zela Batxilergo mota hau eskaintzen. Eibarko Institutuak Artistikoaren aldeko apostu garbia egin zuen aspaldi. Leku asko behar da; gela handi bat daukagu guretzako,
atrilak, pinturak eta material guztia gordetzeko.
- Erakusketaren montajean parte hartzen duzue?
Bai, eta erakusketa prestatu aurretik,
erakutsiko ditugun lanen aukeraketa bat
egiten dugu denon artean, irakasleen laguntzarekin. Gero Portalera joan eta montajean jarduten dugu. Inaugurazio egunean jende pila bat egoten da eta, ondoren,
astean zehar, gurasoak, lagunak eta Eibarko artistak hurbltzen dira gehienbat.
- Nola animatu zinen Batxilergo Artistikoa egitera?

Betidanik gustatu zait artea, eta historia bezalako ikasgaiak, ikastekoak direnak
ere gustoko ditut. Batxilergo Artistikoan
praktikoak diren ikasgaiak badira, baina
baita ikastekoak direnak ere. Batzuk uste
dute errazagoa dela, baina hori ez da egia,
hemen ere asko ikasi behar da. Dibujo eskolan urte mordoa egin ditut, eta oso gustora gainera. Jende asko eta oso interesgarria ezagutu dut bertan eta asko ikasi
dut. Aurten ez dut ia joateko astirik izan,
baina datorren urtean berriro ere joatea
espero dut. Leioan Arte Ederrak ikasteko
asmoa daukat eta dibujo eskolarekin uztartu nahi dut. Bestalde, musikarekin lotutako gaiak ere atsegin ditut, soinu-teknikaria edo soinuarekin zerikusia daukan
zerbaitetan lan egitea ondo egongo zen.
Beraz, arte eta musika mundutik joan nahi
dut, argi daukat. Iaz Arte Ederrak ikasten
hasi ziren lagunak ditut eta hango giroa
eta gauzez berba egiten didate, mundiala
dela esaten dute.

- Musika aipatzen duzu. Mugi Panderoa
erromeria taldean diharduzu, ezta?
Bai, bertako gitarrajolea naiz. Mugi Panderoa erromeria talde tradizionala bezala
hasi zen, baina iaz talde moderno gisa
abiatu zuen ibilbidea, gitarra, baxua, bateria, tronboia eta mota horretako instrumentuekin. Azken aldian leku askotan ibili gara (Elgoibar, Legutio, Ermua, Eibarren
Sahararen alde...) eta hurrengo hilabeteetan ere lan asko izango dugu. Taldeko beste kide batek eta nik selektibitatea daukagu gainean, baina... moldatuko gara eta jo
ta sua ibiliko garela aurreratu dezakegu. Ez
izan zalantzarik.
- Nolako musika gustatzen zaizu?
Talde baten bila ibili eta gero orain Mugi
Panderoan nago eta oso gustora! Euskal
kantuak dira, mitikoak, betidanik ezagutzen ditudanak eta asko gustatzen zaizkidanak. Hemengo musika eta euskal kulturaz gain, rock klasikoa atsegin dut, 6070 hamarkadakoa.
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Auzoak musika saioekin girotuko dituzte barixakuetan
erriko auzoak musikaz girotu nahi
ditu Udalak eta, asmo horrekin,
"Musika Auzoz Auzo" izeneko programa prestatu dute. Diotenez, “ekimena
haur eta familiei begira antolatu dugu, auzoetan kaleko giroa musikarekin alaitzeko
asmoz. Horren harira, gaurtik hasita barixaku arratsaldez DJ jaiak egingo dira Eibarko zazpi auzotan, txandaka. Apirilerako
antolatu ditugun saioei esker Urkizu parkean, Torrekuako parkean eta Arrateko
Andra Mari ikastetxean musika eta dantzaz gozatzeko aukera aparta izango da”.
Lehen musika jaia gaur egingo da,
18:30ean Urkizuko parkean, Zunbalainen
eskutik. Zumarragatik etorriko den Jon Tirapuk oso argi dauka “euskeraz ere dantzatu daitekeela” eta asmo horrekin etorriko zaigu “Gu ta gutarrak” saioaren 5.
edizioko irabazlea. Apirilaren 20an, berriz,
Arima Cool-ek Torrekuako parkea girotuko du eta 27an, berriz, DJ Xaiborrek Arrateko Andra Mari ikastetxeko patioa dantzan ipiniko du.

H

La Salleko ikasleen artelanak
Untzagan erakutsiko dituzte
Astelehenean zabalduko dute Azitaingo La Salle ikastetxekoek erakusketa Untzagako jubilatu etxean. Apirilaren
22ra arte ikastetxe horretan Batxilergo Artistikoa egiten ari
diren ikasleen artelanak ikustera joateko aukera izango da,
astelehenetik barixakura 19:15etik 21:30era eta zapatu eta
domeketan, berriz, 12:00etatik 14:00etara. Erakusketan ipiniko dituzten lanek estilo eta gai ezberdin ugari izango dituztela aurreratu dute arduradunek, “oso aukera zabala
egongo da. Izan ere, ikastetxean artea ikasten diharduten
ikasleen egunerokoa azalduko du erakusketak”.

Oporretatik bueltan, martxa betean dabil gaztelekua
Aste Santuko oporrak atzean lagata,
berriz ere martxa betean dabiltza Indianokua gaztelekuan eta, arduradunek diotenez, “denetarik egiteko astia

eman digu: xakean aritu gara, scrablean, inguruko herrietako jende berria ezagutu dugu, play-an aritu gara eta maiatzerako martxan ipiniko dugun jolas berrirako apainketak egiten ere ibili ginen”.
Laster, gainera, hitzordu berezi eta garrantzitsua izango dute: Indianokua gaztelekua Muzategi kalean zabaldu zutela
7 urte beteko direla eta, apirilaren 27rako afaria antolatzen ari dira. Animatuz
gero, apirilaren 25era arte daukazue izena emateko aukera.

...eta kitto!
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Udaletxeko balkoian Errepublikako bandera ipintzen. Eibarko Udal Artxiboa

87 urte, egun ezin
bereziago hartatik
1931ko apirillaren 14an gure
herrixak bizitttasun berezixa izan
zeban. Interneten eta halakuen
susmorik be ez oindiokan eta,
emoten dabenez, txarto ulertutako
mezu batzuk bultzatuta, segurutzat
emon zan II. Errepublikaren
lehelengo proklamaziñua egin zan
Eibarko Udaletxian. Horrek emon
desku Hiri titulua be, geruago
frankismuarekin kendu zeskuena,
Franco hildakuan barriro
berreskuratzeko. Herrixak bizi izan
daben egun haundixenetako hura
urtero gogoratzen jarraitzen da eta,
oin dala urte bi, esaterako, Eibarko
Udal Artxibuak Errepublika
Aldarrikatzeko Aktaren testu osua
berreskuratu eban.

ko apirillaren 14an, goizeko seiretan, Alejandro
Telleria buru zebela, ziñegotzi hautetsiak kargua hartu zeben bilkura publikuan; eta, Alfonso XIII.a Borboikuaren erretratua kendu eta haren lekuan Galán eta García Hernandez kapitaiñen erretratua jarri ondoren, Errepublikia
aldarrikatu zeben, eta sosegu publikuaren
berme izango zan ordenamendu barrixa
eraikitziari ekin zetsen. Holan adierazten
da Eibarko Udal Artxibuak berreskuratutako testuan, goiz hartan irakorri zan Banduarena. Dokumentu originala Eibarko famelixa batena da, Amuategi Batalloiko
partaidia izan zan baten ondorenguak gordetakua.
Horrela hartu zetsen aurria Eibarrek estatuko gaiñerako hiri eta hiriburueri, eta sasoi barri bati hasieria emon jakon: herrixak

1931

sentittu zeban gai publikuetan parte aktibua hartzeko gaitasuna zekala, gizartiari
axola zetsen kontuen gaiñian bezekala
erabakitzeko ahalmena. Aldarrikapen eguneko gertakarixak, oin dala bi urtera arte,
ezagunak ziran haien lekuko eta protagonista zuzenak izan ziranen testigantzari esker. Toribio Etxebarria, Balentin Gesalaga,
Benigno Baskaran, Kandido Eguren, Gloria Lizundia, Victor Lekunberri “Otxabiña”,
Alejandro Lizarriturri, Dolores Tolosa, Salvador Marzana, Secundino Loidi, Margarita Murgizu eta beste askok askotan kontautakua badogu jasota. Baiña hórrek oroitzapenok baliotzeko dokumentu-euskarririk ez zan 2016ra arte; izan be, Udal Artxibuak gordetzen zeban Errepublika sasoiko
lehelengoko akta apirillaren 16kua zan,
hau da, Errepublikia aldarrikatu eta bi egun
geroagokua.

...eta kitto!
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Intxortako erresistentziak 81 urte
ELGETAN be modu berezixan bizitzen dittue egunok, batez be Errepublika aldarrikatu eta handik sei urtera gerra zibillian gertatutakuarengaittik. Aurten be egitarau berezixa prestatu dabe, bixar hasi eta hurrengo asteko domekara arte iraungo dabena. Bixar antzerkixa egongo da Espaloian 19:00etan, Mairu Antzerki Taillarrak antzeztuko daben “Txoriak eta zauriak” lanarekin. Eguaztenian, hillaren
18xan, goizeko 10:00etan “Gerra Debagoienan eta Elgetan” hitzaldixa eskinduko
dau leku berian Jose Ramon Garaik. Eguenian, 19xan, udaletxian izango da hitzordua 18:30xetan, “Voces de papel” dokumentala aurkeztuko baitu Estibaliz
Urresolak. Barixakuan, hillaren 20xan, udaletxian hau be, “Komikiz komiki, lubakiz lubaki” komiki-kontakizuna eskinduko da 19:00etan. Behin zapatuan sartuta,
egun horretan Elgetako haurrak egindako marrazkixekin murala osatuko dabe plazan eguerdiko 12:00xetan; 18:30xetan bisita gidatua egingo da, gerra-sasoiko Elgeta ezagutzeko; eta, 19:30etik aurrera, Sakatu Elektrotxarangak kaliak girotuko dittu. Eta domeka, urtero bezala, egun haundixena izango da: hasteko, 11:30xetan
omenaldixa egingo jakue frentian hildakueri, Intxortako Atian; jarraixan “Martxa
Elgetara, Frankismuaren inpunitatiari tolerantziarik ez” egingo da; eta 12:45etan
“Elgetaren gainbehera” antzezlana eszenaratuko dabe herriko kalietan. Hori bai,
goiz osuan talde memorialisten material azokia egongo da plazan.
Oin dala urte bi berreskuratutako akta.

Aittatutako dokumentu horrekin, idatzi
zan jatorrizko akta ez bada be, herrixaren
historian hain garrantzitsua izan dan momentua berreskuratu dogu: apirillaren
12ko hauteskundietatik sortutako udal barrixak Bigarren Errepublikia aldarrikatu zeban egunian adostu eta siñatu zeban testua. Alejandro Telleriak hartu zeban alkate
kargua, Domingo Kortazar izango zan lehengo teniente-alkatia, Juan de los Toyos
bigarren, Eulogio Garate hirugarren, Martin Erkiaga laugarren-tenientia, eta Jose
Maria Ojanguren eta Jose Lizarraburu sindikuak. Orduan sortutako korporaziñua
osatu zeben honakuak be: Florentino Bue-

Aurtengo Martxa Errepublikarraren kartela.

no, Gregorio Bustinduy,
Jacinto Galarraga, Jacinto Alberdi, Felix Arregi,
Esteban Rementeria,
Candido Arrizabalaga,
Florentino Carral, Marcelino Baskaran, Mateo
Kareaga, Miguel Gorrotxategi eta Joaquin Elorzak, azken hau pixka bat
gerotsuago iritsiko bazan be, aktan azaltzen
danez.
Akta horretan erabagi- Sozialisten ospakizunak Txaltxa-Zelaixan egitten dira batez be,
ttako hainbat aginduren bertatik jaurtitzen dittuen txapliguekin.
barri emoten da. Holan,
jendiaren pozarekin bat
Bixarko antolatuta daguan ekitaldixen aregitteko, Udal Bandari arratsaldian eta gatian Ermutik Eibarrera urtero egitten dan
bian plazako kioskuan jotzeko agintzen jako eta baitta Alfonso XIII.aren izena zekan
Ibillaldi Errepublikarra da jendetsuenetaplaziari izena aldatu eta Errepublikarena
kua. Oinguan 18. ediziñua beteko dau eta
ipintzeko be. Bandua irakorri eta jarraixan
goizeko 10.30xetan hasiko da, Ermuko Orherrixari deittu jakon orduan osatzen zebe kardenalaren plazan. Zazpi kilometro ibiguan manifestaziñuari jarraitzeko, udal
lli eta gero, Eibarko Untzaga plazara helduagintarixen parte-hartziarekin.
ko da. 12.00xetan, Untzagan bertan, Euskadiko Partidu Komunistarekin eta Ezker
Aurten be hainbat ekitaldi antolatuta
Anitza-IUrekin batera, urteroko ekitaldi
Gaur II. Errepublika aldarrikatu zaneko
errepublikarra ospatuko dabe. Igorrittako
87. urtemugaren bezperia da eta horren
komunikatuan esaten dabenez, “trantsiziharira ekitaldi instituzionala antolatu dabe:
ñotik sortutako erregimenarekiko haustuErrepublikia aldarrikatzen lehenak izan ziria bultzatzia ezinbestekua da.
ran hiru herrixetako alkatiak (Eibar, SahaEibarko sozialistak be urtero jarraitzen
gun eta Jakakua) Eibarren, udaletxeko ate
dabe
apirillaren 14a ospatzen, Casa del
nagusixan alkartuko dira, 18:00etan, eta jaPueblo-n
banderia igo eta, ondoren, txaplirraixan, Museora juango dira bisitan Lisanguak botatzeko Txaltxa-Zelaittik, normalian
dro García de la Viuda eta Juan Manuel Raeguerdixaren bueltan.
món, Miguel de los Toyosekin batera.

...eta kitto!
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ARGAZKIAK. Felix Beitia

Itzuliak eibarreraz egin zuen
Euskal Herriko Itzuliaren 58. edizioak Itzulia izenarekin debut arrakastatsua izan
zuen eta, gainera, aste honetan baino eguraldi hobea izan zuen. Barixakuan T. Etxebarrian amaitu zen Itzuliaren bosgarren etapak zaletu asko “kongregatu” zituen
Azurki eta inguruetan, eta etapa borrokatua bikain errematatu zuen Omar Fraile Astana taldeko bizkaitarrak. Jauzika hastea bakarrik falta izan zitzaion behin helmugako marra pasatuta, gertukoak eta lagunak ere Eibarren zituelako zain. Zapaturako
eguraldi kaskarra zegoen iragarrita eta, errepidea bustitzeko lain bota bazuen ere,
eguraldia neurrian portatu zen eta jarraitzaileak erruz bildu ziren errepide bazterretan. Arraten Enric Masek irabazi zuen seigarren eta azken etapa, Mikel Landa eta Ion
Izagirreren aurretik. Igoera bikaina egin zuen Matsariatik eta orain arte lortu duen garaipen entzutetsuena bereganatu zuen. Primoz Roglic-ek sailkapen absolutuaren lídergoari eutsi zion; etapa horretan erorikoa izanda ere, Lotto Jumbo taldeko txirrindulari esloveniarrak nagusitasuna erakutsi du itzuli guztian eta erregulartasunaren saria ere berarentzat izan zen. Mikel Landak (1’9”-tara) eta Ion Izagirrek (1’42”-tara)
osatu zuten podiuma. Mendiko sailkapena Carlos Veronarentzat izan zen, Enric Masek gazte onenaren saria jaso zuen eta Movistar Team-ek jaso
zuen talde onenaren saria. Hurrengo bi urteetan ere Itzulia gurean amaituko da, etapen ordena aldatuko bada ere.

...eta kitto!
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Valenciaga Memoriala bertan
behera geratu zen lehenengoz
Amaitzeko berrogei kilometroren faltan izandako istripuak
proba bertan behera lagatzera behartu zituen antolatzaileak domeka eguerdian. Osintxuko Mekolaldeko isleta bat seinalizatzen
zegoen loturak egiteko motorista bat 60 bat txirrindulariz osatutako tropelak harrapatu zuen eta, motoristarekin batera, hainbat
txirrindulari ospitalizatu behar izan zituzten. Hori dela-eta, lasterketa anbulantziarik gabe geratu zen eta anolatzaileek erabaki zaila hartu behar izan zuten, proba jokatu den hamarkada guzti hauetan inoiz gertatu ez dena. Aldez aurretik ere eguraldiak ez zuen
gehiegi lagundu, baina txirrindulariek istripua gertatu arte maila
eman zuten.

Azken kilometroak neutralizatuta egin zituzten. Maialen Belaustegi

Errugbiko emakumezkoen bigarren taldearen bila
Avia Eibar Rugby Neskak taldeak Gaztediren aurka lortutako garaipenarekin (51-10) amaitu du denboraldia, Euskal Ligan bigarren postuan sailkatuta.
Unben jokatutako azken partiduan hainbat entsegu
gauzatu zituzten eibartarrek eta, beste behin, maila
bikaina erakutsi. Hemendik aurrera, udara arte zazpiko txapelketan lehiatuko dira eta badute beste helburu bat ere: hurrengo denboraldirako bigarren taldea
sortzeko asmoa dute eta, horretarako, hainbat kaptazio proiektu abiatuko dituzte, “ikustaldi, entrenamendu eta sare sozialen bidez”.

Kalamuakoek dominez beterik amaitu
zuten Gipuzkoako txapelketan
Hernaniko kiroldegian jokatutako judoko senior mailako Gipuzkoako txapelketan Kalamuako ordezkariek 12 domina bereganatu zituzten: Nekane Muguruzak, Mikel Marinek eta Iker Martinezek urrezkoa ekarri zuten;
Arrate Jorgek, Ander Fernandezek eta Joseba Garcia de Eulatek zilarrezkoa; eta Unai Perez, Unai Abasolo, Pedro Arrasate, Mikel Alvarez,
Jon Arteaga eta Jhon Robbye brontzezkoarekin bueltatu ziren.

Urkiko neskek torneo polita egin zuten Zarautzen Bar Txokok sendo
Urkiko infantil mailako nesken taldeak Zarauzko torneoan hartu zuen parte martxoaren
jarraitzen du
amaieran eta, sailkapen fasean jokatutako partidu guztiak irabazi zituen talde bakarra izan balidergoan
zen ere, azkenean 3. postuarekin konformatu behar izan zuen. Sailkapen fasean Mariño, Goierri Gorri eta Zarautz B gainditu
zituen, hiruretan 1-0 emaitzarekin. Finalerdietan, eta merezi arren, ezin izan zion Anaitasunari irabazi (0-0) eta penaltietan galdu egin zuen finalera
pasatzeko aukera. Hirugarren
eta laugarren posturako neurketan, bestalde, Delia Olasolok sartutako bi golek garaipena eman zieten eibartarrei.

Foball zaletuen KirolBet liga txapelketa amaitzeko hiru jardunaldi
besterik falta ez direnean, Txokok
asteburu honetan jantzi dezake txapela, Azkena Adahi bigarren sailkatua zazpi puntura duelako. Justu-justuan etzi euren arteko partidua jokatuko da goizeko 09:00etan; Txokok
berdinketarekin nahikoa izango du titulua lortzeko. Bihar lau partidu jokatuko dira eta etzi beste hirurak.
Zarauzko torneoko jokalariak Andrea Cedeño entrenatzailearekin.

...eta kitto!
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Eibar FT-k Alaves hartuko du etzi eguerdian
lehen euskal taldea izateko borroka bizian
Ez dira une gozoenak Eibar FT-rentzat azken egunetakoak, jokalari garrantzitsu asko
baititu min hartuta, batez ere gola sartzeko
misioa dutenen kasuan. Charles orain arteko
goleatzaile nagusiak bi saihets apurtu zituen
Realaren aurkako partiduan eta baja izango
da denboraldia amaitu arte; horrez gain, Enrich-ek ere atzerapausoa egin du bere errekuperazio fasean eta hainbat aste beharko
ditu foball zelaietara bueltatu aurretik. Mendilibarrek, beraz, aurrelari bakarrarekin jarraitu beharko du hurrengo partiduetan eta Kike
Garciari ere neke puntua ari zaio nabaritzen
azken aldian.
Diego Garcia eta Loli Kintana gogoan
Alavesen aurkako partidurako, Eibar-Gasteiz Elkartekoek urtarrilean olatu batek harrapatuta hil zen bikotea gogoratu eta omenduko dute domekan 11:00etan Untzagan
egingo den ekitaldian, haien seme-alabak
aurrean direla. Handik ordubetera hasiko
den partidu hori izango da zazpi egunetan jo-

katu beharreko hiruretatik lehenengoa: hurrengo eguaztenean, hilaren 18an, Espanyol
bisitatuko dute Bartzelonan, 19:30ean hasiko den partiduan; eta handik hiru egunera,
berriro ere Ipuruan, oraingo horretan Getaferen bisita hartuko dute, eguerdiko
13:00etan hasiko den neurketan. Partidu asko denbora gutxian, baina puntuak ateratzeko modukoak, aipatutako taldeak Eibarren
atzetik daudelako.

Pello Osoro Santo Domingon ere garaile
Aurreko domekan Santo Domingoko II. Duatloi
luzea jokatu zen eta Deltecoko bost kide izan ziren parte hartzen Errioxako lurretan. Antxitxiketan
10 kilometro egin zuten hasteko, jarraian 46 bizikleta gainean eta, amaitzeko, beste oinezko bost
kilometrorekin amaitu zen proba. Pello Osoro eibartarra beste inor baino arinago ibili zen eta bi ordutik beherako erregistroa markatu zuen helmugan: 1:57:11. Atzetik izan ziren Joseba Tamayo
(20. postuan, 2:09:00), Gonzalo Saez (51, 2:13:53),
Enrike Guruzeta (67, 2:16:19) eta Iñigo Unanue
(97, 2:19:54), azken hau onena beteranoen vt2
mailan. Erandioko duatloiak itxiko du Euskal Herriko denboraldia eta triatloi denboraldia abiatuko da
hemendik gutxira.

Eibar FT-ko Ohorezko Maila
Nazionaleko jubenilek laugarren
amaitu dute Liga
Denboraldi bikaina egin du Eibar FT-ko jubenil mailako lehen
taldeak. Ohorezko Maila Nazionalean jokatzen duen sasoi batean
Eibar Urko izena zeraman taldeak 4. postuan amaitu du, Athletic,
Real Sociedad eta Alavesen atzetik eta Antiguoko, Osasuna, Logroñes, Numancia edo Txantrea moduko izen handiko taldeei aurre hartuta. Eibartarrek 15 partidu irabazi dituzte, zazpi berdindu
eta zortzi galdu, guztira 52 gol sartuta eta 42 jasota. Ligako azken
jardunaldian, eibartarrek 3-2 irabazi zioten Logroñesi Unben jokatutako neurketan.

ASTEBURUKO
AGENDA
FOBALLA
1. Maila
Eibar - Alaves (etzi, 12:00)
Emakumezkoen 2. Maila
Eibar - Oiartzun (bihar, 18:30)
2. B Maila
Vitoria - Amorebieta (etzi, 18:00)
Emakumezkoen Lurralde Maila
Eibar - Urnieta (etzi, 17:00)
Erregional Gorengoen Maila
Beasain - Eibar Urko (etzi, 17:00)
1. Erregionala
Eibartarrak - Ikasberri (etzi, 15:45)
Elgoibar - Urki (bihar, 19:00)
KADETEAK
Euskal Liga
Eibar - Sestao River (etzi, 18:00)
FOBALL-ZALETUA
Alkideba - Reformas Hiru (bihar, 09:00)
Surango - Bar Arkupe (bihar, 09:00)
Slow XOK - Ipur Sagardotegi (bihar, 10:30)
Bar Areto - Garajes Garcia (bihar, 12:00)
Sporting - Feredu Solutions (etzi, 09:00)
Bar Txoko - Azkena Adahi (etzi, 09:00)
Esmorga - Tankemans (etzi, 10:30)
ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
Ereintza - Somos Eibar (bihar, 19:30)
Emakumezkoen Euskadiko Txapelketa
Avia Eibar - Deusto (bihar, 16:45)
Gipuzkoako 1. Maila
Soraluze - Haritza (etzi, 11:30)
SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
Antigua-Luberri - Katu Kale (bihar, 20:00)
WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
Urbat Urkotronik - Larraina (etzi, 17:30)
XAKEA
Gipuzkoako 3. Maila
Eibar A - Santikutz-Legazpi A (bihar, 16:00)

AGENDA OSOA GURE WEB ORRIAN
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Kirol arloko indarkeriaren aurka eta kirolaren
balioen aldeko kanpaina abiatu dute
Zelaietako
harmailetan
izan diren oldarkortasun
eta indarkeriazko gertaerak direla eta, Gipuzkoako
Foru Aldundiak kanpaina
bultzatu du jarrera horiek aldatzeko asmoz. Eee!ntzun
kanpaina horretako protagonista dira, beste kirolari batzuekin batera, Nerea Gantxegi eta Asier Riesgo Eibar
FTko jokalariak. Horren harira sortu duten “Haka” oriKanpainaren aurkezpena astelehenean egin zuten.
ginal baten bidez, probintziako neska-mutilek partiduetan “gozatzeko eta gozatzen lagatzeko” eskatuko diote harmailetan dagoen publikoari.
Aurrekoaren harira, azken aldian izan dira pare bat berri Eibar FT protagonista izan
dutenak, eta ez onerako, izandako jarrerarengatik, ondoren barkamena eskatzen jakin izan badute ere. Kadete mailako nesken taldeak Hernanin jokatutako partiduan
Eibarko zaletuen aldetik hainbat irain jaso zituen epaileak eta Eibarrek Betisen aurka jokatutako partiduan Alejok irain arrazista egin zion Guardadori. Eibar FT-k berehala erantzun zuen, eta Eibarko zaletuek eta Alejok berak ere egindakoa onartu eta
barkamena eskatu dute.

Eskubaloian, lau partidutik hiru garaipen
Aurreko asteburua laburra izan zen Eibar Eskubaloiarentzat, senior mailako hiru
taldeekin batera Avia kadete mailako neskek bakarrik jokatu baitzuten. Azken hauek
asteburu honetako partidua aurreratu zuten eta Pulpori irabazi Zumaian (18-22) zioten. Liga amaitzeko bi jardunaldiren faltan, multzoko lehen postua ziurtatu eta Federazio Sariaren finalerdirako txartela eskuratu dute. Seniorretan, emakumezkoen
Avia taldeak erraz irabazi zuen Galdakaon (17-43), lider postuan sendotuz. Itsaso
Mendikute izan zen goleatzaile nagusiena berriro ere eta aipagarria izan zen Irune
de Castro jubenilaren lana, zazpi golekin. Gizonezkoen bigarren taldea, Haritza, egonkortu
egin da sailkapeneko bigarren
postuan Urolari 29-19 irabazi
ondoren. Batez ere defentsa arloan nabarmendu zen taldearen
lana, eta Askasibar eta Txirbel
bikain egon ziren atepean. Azkenik, Somos talde nagusia
izan zen garaipena lortu ez zuen
Eibarko talde bakarra, ez zuelako bere jokoa aurkitu TrapagaJon Uriartek eta Nahia Basterrak zuzentzen duten Avia
ranen aurka Ipuruan jokatutako
kadeteen taldea.
norgehiagokan (24-32).

Agurra Manuel Fernandez “Manolori”
Ia 40 urtetan foball-zaletuaren torneoan parte hartu duen Sporting-eko entrenatzaile izandakoa Eibar laga eta kanpora bizitzera doanez, taldekoen eta gertukoenen
agurra jasoko du bihar. Gero Kontent jatetxean bazkaltzera bilduko direnek aurretik
Untzagako gradetan bilduko dira talde-argazkia ateratzeko, 13:00ak inguruan. Eskerrik asko Manolori egindako lan guztiagatik eta egun gogoangarria izan dezala.

Ipuruako gimnastek
dominak biltzen
jarraitzen dute
Gasteiz Hiria Torneoan eibartarrek dominak
eskuratu zituzten parte hartu zuten maila
guztietan. Seniorretan Jennifer Hernandezek
brontzezkoa irabazi zuen mazekin egindako
ariketa batekin, juniorretan metal bereko domina irabazi zuen Maddi Teranek aroarekin
eta, azkenik, Lorea Armendariz eta Arrate Baroja zilarra eta brontzea izan ziren jubenil oinarri mailan, horiek ere mazekin egindako ariketari esker. Bestalde, Calahorran Club Aguztinosek antolatutako La Rioja Torneoan Ipuruako kadete oinarri mailako taldeak brontzezkoa irabazi zuen eta, banakako mailan,
Ipuruako Lorea Armendariz nagusitu zen eta
urrezkoa bereganatu zuen. Bihar Gipuzkoako
txapelketaren bigarren fasea jokatuko da Bergaran, hurrengo zapatuan Arrasaten jarraipena izango duena.

San Miguel bolatokikoak
ditu atzetik Sergio
Rodriguez eibartarrak
Asola Berrikoak ez zuen bere egunik onena
izan Lasturren jokatutako tiraldian eta Elgoibarko San Migueleko ordezkariak gerturatu
egin zaizkio sailkapen absolutuan. Patxi Olabarri, Lasturrekoa bera, nagusitu zen bere
etxean jokatutako jardunaldian eta, 38 bolariren artean, San Migueleko Gorka Etxaniz eta
Xabier Loiola sailkatu ziren jarraian. Sailkapen
nagusian, bestalde, Sergiok bi txirloren aldea
ateratzen dizkie Unai Loiola (San Miguel) eta
Gorka Etxanizi (Floreaga), eta hirukoa eta laukoa, hurrenez hurren, San Migueleko Xabier
Loiolari eta Javier Osorori. Biharko tiraldia Bergarako San Joxepen jokatuko da.

22

klisk batean
eibar

JOSEBA BARRUTIA: Lisker taldeko teklista, Joxean Saladoren omenez 2012ko San Kristobalgo jaixetan emandako kontzertuan.
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Kazetari eta antropologo
beasaindarra dugu Lorea Agirre,
feminismoan eta euskaran aditua.
Gaur, apirilak 13, gure artean
izango dugu Idurre Eskisabelekin
batera Akebaik antolatutako
“Euskara eta feminismoa”
izeneko bosgarren berbaldian.
Galdera hauei erantzun die Loreak
bertan kontatuko digunaren
aurrerapen gisa.

– Zein egoeratan ikusten duzu euskara gaur egun feminismoari dagokionez?
Feminismoa indar handiz ari da garatzen. Batetik oso behetik gorako esperientzia delako, akademian pentsamendu
sormen oparoa dagoelako; eta, bestetik,
menderakuntza oso ondo identifikarazten
digulako. Euskararen egoera asko aldatzen da eremu soziolinguistiko batetik
bestera, baina badago halako sentsazio
bat, EAE-n eta Gipuzkoan bereziki, normalizazioa erdietsita dagoela. Uste hori
ez da datuek diotenarekin ezkontzen, eta
gero eta zailagoa egiten zaigu menderakuntza identifikatzea. Are gehiago, sinetsi egiten dugu menperatzailearen egia:
geu garela baztertzaileak. Bestalde, aipatu beharra dago euskalgintza modernoaren azken 60 urteetako lanari esker inoizko euskaldun kopuru handiena dagoela
eta baita inoizko euskaldun oso gehien
ere. Uste dut euskalgintza aldaketa garaian dagoela, mugimenduan, zaharrak
berritzen, eta mugimendu horretan feminismoarengandik badu zer ikasi, eta bereziki, badu zer partekatu eta elkarrekin
badute zer borrokatu.
– Zein lotura dago euskararen eta feminismoaren artean?
Emakume eta euskal hiztun izateak gizartearen bazterretara behartzen gaitu.
Hori ideologia jakin baten arabera lortzen
da, hau da, naturalizazioaren bitartez. Na-

ARGAZKIA. Barren

Euskara eta
feminismoa,
LOREA
AGIRRErekin
turalizazioak dio jaiotzez, berez zaren bezalakoa zarelako, erdigunean edo bazterrean egotea egokitzen zaizula. Euskarak
berez dituen ezaugarriengatik dela txikia,
minorizatua; eta, emakumea jaiotzez delako, besteen zaintzara emana eta boterearekiko joera gabea, tokatzen zaiola erabakiguneetatik kanpo egotea. Menderakuntza moduak beti dira berdinak. Feminismoak lan praktiko eta teoriko handia
egin du naturalizazioaren ideologiaren azpian dagoen zapalkuntza agerrarazten.
Ohartzen bagara, emakumeen eta euskararen gainean adjektibazio bera erabiltzen
da: txikia, basa, etxekoa, umea, goxoa, ez
politizatua... Horrez gain, genero eta hizkuntz menderakuntzak gurutzatu egiten
dira, botere eta prestigio harreman kontua da dena. Alegia, bi eremu horietan demokrazia dago jokoan, biak dira demokrazia demokratikoago egiteko bideak.

“Norberaren edo
norberaren taldearen
menderakuntzaren
aurka borrokatzen
duena ezin da itsu
egon beste
menderakuntzekiko;
oso adi egon behar
da berak sortzen
dituenekiko”

– Esango zenuke bata bestearen osagarri direla? Izan daiteke feminista euskaltzalea izan gabe? Eta alderantziz,
euskaltzale feminista izan gabe?
Osagarri dira bai, baina emakume eta
euskaltzale garen unetik, osagarri baino
zerbait gehiago dira, biak batera eta modu gurutzatuan bizi ditugulako egunero.
Izan zaitezke feminista eta ez izan euskaltzale, eta alderantziz. Jakina, mundua
horrelako jendez josia dago. Baina ez da
koherentea eta ez da interesgarria. Norberaren edo norberaren taldearen menderakuntzaren aurka borrokatzen duena
ezin da itsu egon beste menderakuntzekiko, are gehiago, oso adi egon behar da
berak sortzen dituen menderakuntzekiko. Euskara, feminismoa bezala, ahalduntze bide bat da. Ez hiztun gisa soilik,
baita pertsona, herritar eta hiritar gisa
ere.
– Hitz gutxirekin, zer esango zenieke eibartarrei gaur arratsaldean, apirilaren
13an, emango duzuen hitzaldira hurbil
daitezen?
Etortzeko esango nieke, Idurre eta biok
entzun eta ikasi ere egin nahi dugulako.
Gogoeta bat partekatu nahi dugu: noiz
ohartu garen emakume edo ez-gizon garela eta noiz ohartu garen euskaldun garela, eta bitasun horiengatik noiz garen
bazterrera bidaliak. Guztion artean ahalduntzeko arrazoiak eta bideak bilatzeko topagune bat izatea nahiko genuke.

...eta kitto!
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“Sibaritagoak bihurtu gara
garagardoa edateko orduan”
IKER ETXEBESTE
(Brew&Roll)
- Nolako garagardoak dastatu ahal
izango dira?
Bi urte daramagu Brew&Rollen eta
denbora honetan gauza ezberdin asko
egin ditugu. Besteak beste, hogeita hamar garagardo motatik gora landu ditugu.
Oinarritik hasiko dugu garagardo-dastaketa, eta poliki-poliki lupulu eta malta pixka bat gehiago jartzen joango gara. Horrela, mota askotako garagardoak probatuko ditugu, denetarik dastatzeko.
- Nola dastatu behar da garagardoa?
Euskal Herrian ardoa izan da edari nagusia kulturalki orain arte. Ardoa usaindu, ikusi eta dastatzeko ohitura hedatuta dago; garagardoa, ordea, edan bakarrik egin ohi da, beste barik. Garagardoak ñabardura asko dauzka eta, ardoarekin egiten den bezala, usaindu eta dastatu egin daiteke bere gorputza, kolorea
eta bestelako ezaugarriak aztertzeko.
Garagardoa edateko prozesuaz berba

Ale, stout, ipa, lager... Berba hauek ezezagunak egiten zaizkizu? ...eta
kitto! Euskara Elkarteari esker berba honek ezagutu bakarrik ez, usaindu
eta dastatzeko aukera ere izango duzu. Izan ere, hilaren 25ean garagardodastaketa egingo da Ilunabarrian egitasmoaren barruan 19:00etan ...eta
kitto!-n (3 euro), eta mota horietako garagardoak aurkeztuko dituzte
Iker Etxebeste (Brew&Roll) eta Mikel Irazabalek (Baobeer).
egitea gehiegizkoa da agian, baina badaude garagardo-kata egiteko jarraitu
ahal diren pauso batzuk eta horiek landuko ditugu garagardo-dastaketan.
- Artisau garagardoaren gorakada ikusi dugu azken urteotan. Zergatik uste
duzu eman dela gorakada hori?
Amerikako Estatu Batuetatik lupuluaren
moda etorri dela eta guk orain deskubritu
dugula esango nuke. Garagardoaren mundua oso zabala da. Uste dut momentu honetan 135 garagardo mota ezberdin daudela. Garagardo ezberdinak probatzeko
aukera ematen dizu hainbeste garagardomota edukitzeak eta etengabe gauza berriak esperimentatzen dagoen sektorea
da. Bezero edo kontsumitzaile fidelak ditu garagardoaren sektoreak. Kontsumitzaileek gauza berriak probatu nahi dituzte
eta horrek asko laguntzen digu garagardoekoizleei, esna egotera behartzen gaituztelako. Gainera, jende gazteak ardoa bai-

no garagardo gehiago edaten du eta horrek nolabaiteko bultzada ematen digu.
- Hazten doan sektorea da garagardoarena. Kontsumitzaileak ere sibaritagoak dira?
Bai, duda barik. Lehen garagardoa eskatu, beste barik zerbitzatu eta edan egiten genuen. Beste freskagarri baten
moduan. Orain beste gauza askori begiratzen diogu garagardoa edaterakoan.
Adibidez, ez dauka zertan hotza edan,
zapore eta aromak antzeman behar dituzulako eta horretarako tenperatura
egokia behar delako. Zentzu horretan,
esan daiteke sibaritagoak bihurtu garela
garagardoa edateko orduan.
- Zuk, nahieran, nola nahiago duzu garagardoa edatea?
Garagardoa gustatzen zait eta edozein
modutan edatea ondo dago niretzat.
Nahieran, lagunekin edatea aukeratuko
nuke, konpainia onean.

Damaskinatu pieza berriak ikus daitezke Museoan
Museoko ibilbide historikoa osatzen
duen XIX. mendeko aretoa berritu dute
eta, horrekin batera, Museoari laga zein
dohaintzan eman dizkioten pieza berriak,
hainbat damaskinatu-lan ikusgai ipini dituzte. Museoko arduradunen berbetan, “lan
bikainak dira, prestigio handiko tailerretan –
Artamendiren tailerrean, esaterako– sortutakoak edo ospe handiko damaskinatzaileek (Pablo Sarasua, Florencio Alberdi, Julia
Ormaechea, Jacinto Olave, Cayetano Ka-

reaga…) egindakoak”. Lan horiek jendeari
erakusteko asmoz, apirilaren 20, 21 eta
22an museorako sarrera doan izango da,
ohiko ordutegian, eibartarrentzat zein kanpotik etorritako bisitarientzat.
Bihar, bestalde, Museoan urte osoan
ikus daitekeen erakusketa ezagutu nahi
dutenentzat doako bisita gidatua antolatu
dute, 17:00etan euskeraz eta 18:30ean
gazteleraz. Talde bakoitzean 20 lagun
onartuko dituzte gehienez eta izena ema-

teko 943708446 telefonora deitu edo museoa@eibar.eus helbidera idatzi behar da.

Irakurleek pozik jardun zuten
Katixa Agirrerekin tertulian
Oraingoan eguna aldatu eta, martitzenian beharrean astelehenean egin zen Idazlearekin Harixa Emoten, euskarazko irakurketa klubaren saioa. Antxon Narbaizak gidatuta, pozik ibili ziren irakurleak Katixa Agirrerekin "Atertu arte itxaron" bere liburuari buruz berbetan. Hurrengo saioan, maiatzaren 22koan, Koro Navarrok eta Norman Maneak idatzitako “Huliganaren itzulera” liburua aztertuko dute, ikasturteko azkena izango dena.

...eta kitto!
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“Arrainekin lotan” txangorako izenematea astelehenean zabalduko dute
Donostiako Akuariumera txangoa antolatu dute Lehen Hezkuntzako
5. eta 6. mailako ikasleentzat aurten ere. Aurreko urteetan bezala, irteeran parte hartzera animatzen diren haurrek gaua Akuariumean igaroko
dute, “arrainekin lotan”. Irteera maiatzaren 18 eta 19an egingo da eta
kuota 30 eurokoa da. Aurrematrikula egiteko epea apirilaren 16tik 22ra bitartekoa izango da eta bakarrik internet bidez egin ahal izango da,
www.astixa.eus helbidean.

Umeen danborradarako lehen
entsegua eguaztenean izango da
San Juan jaietan egingo diren danborradetan parte hartu nahi dutenentzat entseguak datorren astean hasiko dira. Eguaztenean umeen lehen entsegua egingo
dute, 19:00etan, Bittor Sarasketa kalean
udalak duen lokalean
(Beistegi eraikinean).
Eta hurrengo astean
(apirilaren 25ean),
umeek ez ezik helduek ere izango dute
entsegua, umeena
amaitu eta jarraian,
20:00etan.

Eibarko Bandaren kontzertua
Eibarko Cielito Musika Bandak kontzertua emango
du domekan, 12:30ean Coliseoan (euririk ez bada,
11:15ean Coliseotik Untzagaraino kalejira egingo
dute). Carlos Sánchez-Barbak zuzenduko duen
emanaldian, honako pieza hauek eskainiko dituzte:
“Gloria al pueblo” (pasodoblea, P. Artola), “Aires
Vascos nº2” (herrikoia, J. Franco), “Katiuska”
(bigarren fantasia, P. Sorozabal), “Moment for
Morricone” (BSO aukeraketa, konpon. J. De Mey)
eta “Mambo Bando Uno” (mamboa, Jef. Penders).

Sanjuanetarako lehiaketak
Aurtengo San Juan jaietarako lehiaketa bi deitu ditu
Udalak: batetik, jaiak iragartzeko erabiliko duten
kartela aukeratzeko lehiaketa antolatu dute eta,
bestetik, jaietan alkohol larregi ez edateko
umorezko pegatina lehiaketa dago martxan. Kasu
bietan, lanak maiatzaren 11rako aurkeztu beharko
dira. Informazio gehiagorako Pegorara joan daiteke
edo, bestela, eibar.eus Udalaren web orrian
begiratu.

Udaberrirako ikastaro berriak
antolatu ditu UEUk
Udako Euskal Unibertsitateak udaberrirako eskaintza prest dauka.
Azken urteotako joerari jarraituta, ikasgelako ikastaroen eskaintzari online bidezko ikastaroena gehitu diote oraingoan ere. Internet bidez egin
daitezkeen ikastaroak hauek dira: “Arazo egoeratik proiektura. Proiektu
bidezko metodologiak sustatzen. PBL” (apirilaren 20tik maiatzaren 8ra);
“Programazioa denontzat: Python ikasi praktikaren bidez” (apirilaren
11tik maiatzaren 16ra); eta “Negozio edo proiektu bat sarean ezagutzera emateko baliabideak eta gakoak” (apirilaren 16tik maiatzaren 14ra).
Eta ikasgelako ikastaroak, berriz, “Ez utzi
biharko gaur egin dezakezuna: zure produktibitatea hobetzeko metodo eta tresnak” eta “Askatasunean hazi, hezi eta bizi”
(biak apirilaren 14 eta 21ean). Ikastaroei
buruzko informazio guztia interneten,
www.ueu.eus helbidean dago eskuragarri.

Pagatxaren zine-forum
eta tertulia-saioak
Hileroko martxan, Pagatxa emakume elkarteak
zine-forum saio bi prestatu ditu apirilerako: gaur
19:00etan Sigrid Hoerner zuzendariaren “Mi vida a
los sesenta” izenburukoaren inguruko saioa egingo
dute. Apirilaren 23an, berriz, 18:30ean, “Gladiatrix.
La mujer gladiadora” izango da saioaren ardatza.
Eta, horrekin batera, apirilaren 18an, 17:00etatik
19:30era “Descubriendo tu poder personal”
gaiaren inguruko tertulia egingo dute, Eskar
Larrinagarekin, pasta eta guzti. Saioak Portalean
izango dira eta sarrera librea izango da.

...eta kitto!
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IRATXE GIMENEZ

Kaleen izaera
bikoitza
Batzuetan Eibarko
zenbait kalek izaera
bikoitza dutela
pentsatzen dut.
Arratsaldetan, Amañako
paseoak adibidez, Jekyll
doktorea dirudi. Jendea
paseoan dabil lasai lasai,
beste batzuk korrika,
txakurrak paseatzen
daudenak euren artean
hitz egiten…eta dena
iragarki argitsu batean
bezala orekatuta dirudi.
Goizetan lehenengo
orduko autobusa hartzen
dut eta berriz ere bertatik
pasatzen naiz. Mr. Hyde
agertzen zait orduan. Ez
fisikoki, noski, baina bai
kaka itxuran. Kalean bost
gorotz tontor erraz
zenbatzen dira edonon.
Eta zorte pixka bat baldin
badut, igogailuak ez du
txixa usainik izango.
Askotan Itziarko
bihurguneko neska
agertzea bakarrik falta
zait eguna “ondo”
hasteko.
Denok ditugu gure
inkoherentzia ekintzak
gizartearekiko, une edo
ilunerantz jotzen duen
pentsamendu aitorrezin
hori, baina ze erreza den
web orrialde batean
kritikatzea eta ondoren,
gauean, paper edo
zikinkeri hori kalean
“ahaztuta” lagatzea.
Badakigu Eibar ez dela
sekula Tokyo izango (ia
zakarrontzirik ez duen
hiria eta hala ere garbia
dirudiena), nahi ere ez,
baina saiatu gaitezen
Cesarraren andrea izan
zen Pompeyaren gainean
sortu zen esaera
jarraitzen: zuzenak garen
itxura ematen dugu,
baina izan gaitezen
benetan herriarekiko
zuzenak.
Badakit kakak jasotzen ez
dituzuen txakur jabe
guztiak zortea opa
diguzuela eibartar guztioi,
baina, lasai ibili eta jaso
zuen “opariak”,
estreinatu dugun
udaberri honetan, lau
hostoko hirusta dexente
agertu baitira Urko
aldean.

Zuloagaren “Danza gitana
en la terraza”.

Euskal ijitoek Ignacio Zuloaga omendu
zuten astelehenean Zumaian
Astelehenean, Ijito Herriaren Nazioarteko Egunean, “Tio Ignacio” deitzen dutena omendu zuten Zumaian motxaileek, Zuloaga Fundazioak eta
Gipuzkoa eta Bizkaiko ijito komunitateek elkarrekin antolatutako ekitaldian. San Telmo jaien barruan eta kultura eta politika munduetako ordezkarien presentziarekin, protokolorik gabeko eki-

taldia egin zen Zuloagatarren Santiago Etxean. Zuloagak caló ijitoen hizkera ikasi zuen 1892an eta,
Ignacio Suarez de Zuloaga bere birbilobak esan
zuen moduan, “pintoreak 37 koadro egin zituen
ijito motiboekin”. Ekitaldian erromintxelan, euskal ijitoen hizkeran, irakurri ziren hainbat testu, caló eta gazteleraz irakurritakoekin batera.

Bilera irekia deitu du Eibarko Batukada Feministak
Udaberria ailegatzearekin batera Eibarko
Batukada Feministak inoiz baino gogotsuago ekin die berriro entseguei eta jendea
animatu nahi dute, “talde zoragarri honen
parte izateko, instrumentu eta doinu berriak
probatuz musikaz gozatzeko, harreman berriak sortzeko eta ahalduntze prozesuan indartsu aurrera egiteko”. Hori dela eta, astelehenean bilera irekia egingo dute, 18:30ean
San Andres ikastetxean. Izen-ematea ere orduan zabalduko da. Hala ere, bilerara joaterik
ez dutenek taldearekin bat egiteko aukera
izango dute, Facebook bidez (Eibarko Batukada Feminista) edo eibar.batukada@gmail.
com helbidera mezua bidalita.

Senegalek agurtuko du Munduko Janariak ekimena
Ikasturte honetan …eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik abiatu den Munduko Janariak ekimena agurtzeko, kurtsoko laugarren tailerra egingo
da apirilaren 24an. Senegalgo jaki tipikoa den
“Nem” izenekoa egiten ikasteko saioa Portaleko
sukaldean izango da, arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Parte hartu nahi dutenentzat izen-ematea zabalik dago, 943200918 telefonoan edo ongietorri@etakitto.eus helbidean (Berbetaneko partaideek lehentasuna izango dute, baina bete bariko tokirik balego beste herritarrentzat zabalduko dute).

...eta kitto!
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

hildakoak
Bihar Doctor Deseo
DURANGON
Bihar, hilaren 14an, zuzeneko
ikuskizun berria eskainiko du
Doctor Deseo taldeak
Durangoko Plateruena
antzokian. Taldearen kanturik
ospetsu eta entzutetsuenak
egongo dira, baina baita
“La fuerza de la fragilidad.
Palabras ante el espejo” azken
diskoko kantu berriak ere.
Datorren astean, apirilaren
20an (barixakua) Pako
Eskorbuto+Etsaiakeroak-en
txanda izango da. Kontzertu
biak 20:00etan hasiko dira.

- Juan Jose Perez de Albeniz Peñagarikano.
81 urte. 2018-IV-6.
- Elisabet Aldazabal Agirregomezkorta. 64 urte. 2018-IV-6.
- Jose Luis Egia Iriondo. 84 urte. 2018-IV-7.
- Etelvino Fernandez Atrio. 88 urte. 2018-IV-8.
- Jose Antonio Arizaga Orbe. 88 urte. 2018-IV-9.
- Mª Carmen Sarasua Arizmendiarrieta. 70 urte. 2018-IV-10.
- Manoli Fernandez Conde. 77 urte. 2018-IV-10.
- Paulino Vazquez Rodriguez. 93 urte. 2018-IV-11.
- Deorinda Ramos Gonzalez. 86 urte. 2018-IV-11.

jaiotakoak
- Amaia Lopez Palma. 2018-III-26.
- Donia Khallouk. 2018-III-27.
- Lizar Cordoba Sodupe. 2018-IV-2.
- Lucia Bujedo Garcia. 2018-IV-2.
- June Luengo Montaño. 2018-IV-2.

AURREKOAREN
EMAITZA

Apirilaren 21ean Bertsobarrikotea egingo dute
Elgoibarko Kimetz elkartean:
20:00etan hasiko dira,
poteoarekin Iturrin; afaria
21:00etan izango da, Uxue
Alberdi eta Unai Iturriaga
bertsolariekin. Menua hau
izango da: entsalada mista,
arraina piperrekin, txuleta
erreak, postrea eta kafea.
Txartelak salgai daude Iturrin,
Lanbroan eta Jai-alai
tabernetan (35 euro, 30 euro
langabetu eta gazteentzat).

Barixakua 13
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Zapatua 14
EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Domeka 15
EGUNEZ Lekunberri

(Isasi, 31)

Astelehena 16
EGUNEZ Lafuente

(Sostoatarren, 10)

Martitzena 17
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Eguaztena 18
EGUNEZ Iraundegi

SUDOKUA
Bertso-barrikotea
ELGOIBARREN

farmaziak

(Calbeton, 19)

Eguena 19
EGUNEZ Mendinueta

(Urkizu, 6)

Barixakua 20
EGUNEZ Azkue

GAUEZ BETI

(T. Etxebarria, 4)

-2018AN-

Lafuente (Sostoatarren, 10)

telefono
jakingarriak
SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola....................901 20 20 20
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Mendaro osp.............943 03 28 00
Anbulategia...............943 03 25 00
Torrekua ....................943 03 26 50
Errepideak.................902 11 20 88
Ertzaintza ..................943 53 17 00
Eusko Tren................902 54 32 10
Lurraldebus ..............900 30 03 40
Pesa...........................900 12 14 00
Taxiak ........................943 20 30 71
...................................943 20 13 25
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

...eta kitto!
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Barixakua 13

Zapatua 14

Domeka 15

Eguaztena 18

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA

TAILERRA

KONTZERTUA

IKASTEN

10:00. “Emakume
musulmanak, arrazakeria
eta sexismoaren aurka”.
Prozesuaren aurkezpena.
Antolatzailea: SOS
Arrazakeria. Andretxean
(Zezenbide, 9 behea).

12:30. Eibarko Cielito
Musika Banda. Coliseoan.

09:11. Ibilaldia, Arboledara
(Trianoko Meatze Paisaiak).
Trenaren irteera, Estaziñotik
(Ardantzatik 09:13ean).

16:30. “Pertsona nagusien
sexualitatea” hitzaldia.
Untzagako jubilatu etxean.

MUSIKA
18:30. Musika Auzoz Auzo:
Zunbalain. Urkizuko parkean.

HITZALDIA
18:30. “Feminismoa eta
euskara” (Idurre Eskisabel
eta Lorea Agirre). Hamaika
Berbaldi egitasmoaren barruan. Antolatzaileak:
Eibarren AKEBAI, Arrate
Kultur Elkartea, Nalua
Eibarko talde feminista
eta Hankamotxak bertso
eskola. Udaletxeko patioan.

MUSIKA
19:00. Kontzertu akustikoa:
Sofia&Ander. El Corte
Inglesean (Kafetegian,
5. pisuan).

ZINE-FORUMA
19:00. “Mi vida a los
sesenta” (Sigrid Hoerner).
Pagatxak antolatuta.
Portalean.

GURE ESKU DAGO
19:00/20:30. Ekainaren
10ean egingo den
giza katerako izen-ematea.
Klub Deportiboan.

ANTZERKIA
20:30. “Esto no me lo
esperaba” (Zanguango
konpainia). 8 euro (6 euro
Coliseoaren Laguna
txartelarekin). Coliseoan.

BERTSO-AFARI FEMINISTA

Erakusketak

21:00. Maialen Lujanbio,
Miren Amuriza eta Nerea
Ibarzabal bertsolariekin.
Gai-jartzailea: Desiree
Magro. Kultu tabernan.

FECOGA-REN BATZARRA
11:30. Untzagan kofradia
gastronomikoen elkartzea.
12:00. Txapliguen
jaurtiketa eta bisita gidatua.
12:30. Ongi-etorria eta
Kofradia Gastronomikoen
Federazioaren batzarra.
Portalean.
15:00. Bazkaria.
Hotel Unzagan.

II. ERREPUBLIKA
12:00. Sozialistek “Casa
del Pueblo”-n bandera igo
eta txapliguak botako
dituzte Txaltxa Zelaian.
12:00. Gazte Komunistak
deituta, Ermutik Eibarrera
egingo den XVIII. Martxa
Errepublikarra Untzagara
ailegatzea. Errepublikaren
inguruko ekitaldia, PCEEPK eta Ezker Anitzaren
eskutik. Untzagan.

BISITA GIDATUA
17:00. Doako bisita,
euskaraz.
18:30. Doako bisita,
gazteleraz.
Eibarko Armagintzaren
Museoan.

UMEENDAKO ZINEA
17:30. Doan. El Corte
Inglesean (ekitaldi aretoan).

KALEETAN KANTUZ
19:30. Abesbatzaren
irteera. Amañatik abiatuta.

Astelehena 16
NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
12:00. Pentsio duinen
aldeko kontzentrazioa.
Untzagan.
18:30. “Procesos cognitivos”
hitzaldia, Javier Ruiz
neurologoaren eskutik.
Beheko Tokia jubilatu etxean.

BATUKADA
18:30. Eibarko Batukada
Feminista: informatizoa
eta izen-ematea.
San Andres ikastetxean.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
16:00. Txokolate-jana
eta Kaleetan Kantuz
abesbatzaren emanaldia.
San Andres zaharren
egoitzan.

TERTULIA
17:00. “Descubriendo
tu poder personal”, Eskar
Larrinagarekin. Pagatxa
emakume taldeak
antolatuta. Portalean.

DANBORRADA

Martitzena 17

19:00. San Juan jaietan
umeen danborradan parte
hartuko dutenentzat
entsegua. Bittor Sarasketan.

IKASTEN

EIBARKO KANTUZALEAK

10:00. “Euskal Emigrazioa
XIX. mendean” hitzaldia,
euskeraz, Mikel Alberdi,
Zumalakarregi Museoko
zuzendariaren eskutik.
Armeria Eskolan.

19:00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA

IKASTEN

12:00. Toka eta igel-toka.
17:00. Tute, Mus eta
Briska. Finalak. Ipuruako
jubilatu etxean.

IKASTEN
16:00/19:00. Punto-tailerra.
17:00/20:00. Joskintzatailerra. Portalean.

EIBARREN AKEBAI
BATZARRA
19:00. Udaletxeko Pleno
Aretoan.

Apirilaren 20ra arte:
– J.A. BONOREN OMENEZKO ARGAZKIAK (Untzagako jubilatu etxea)
Apirilaren 29ra arte:
– EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAREN LANAK (Portalea)
– IGNACIO ZULOAGAKO IKASLEEN LANAK (Portalea)
Apirilaren 30era arte:
– ISABEL CASELLASEN ARGAZKIAK (El Ambigú)
– JAIONE GARCIAREN ARGAZKIAK (Portalea jatetxea)
– GRACIA DE LA HOZEN ARGAZKIAK (Depor taberna)
Apirilaren 16tik 22ra:
– LA SALLEKO IKASLEEN LANAK (Untzagako jubilatu etxea)

Eguena 19
10:00. “Azalaren patologia
heldutasunean” hitzaldia,
Jose Zubizarreta
dermatologoaren eskutik.
Armeria Eskolan.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
xx:xx. Mugerzaren
Oroimenezko Ibilaldia,
Elgoibarrera.

KALEETAN KANTUZ
17:00. Dantza
(beheko maila).
18:00. Dantza
(maila altua).
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

ODOL-EMATEA
18:30. Odol-emaileentzat
odola emateko saioa.
Anbulatorioan.

GURE ESKU DAGO
19:00/20:30. Ekainaren
10ean egingo den
giza katerako izen-ematea.
Klub Deportiboan.

laztanak emoten...

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro
(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean
ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue.

Zorionak, NAHIA!!!,
gure neska haundixak
8 urte egin zittuaneta. Musu haundi bat
etxekuen eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, TELMO,
eguenian 3 urte egin
zenduazelako. Patxo
haundi bat etxekuen
eta, bereziki,
Markelen partez.

Zorionak, SHEILA!
Oso ondo ospatu zure
eguna eta besarkada
haundi bat, zure
famelixa eta lagunen
partez.

Zorionak, GARAZI,
eguaztenian 16 urte
egingo dozuz-eta!
Heldu da zure eguna!
Musu bat etxekuon
eta lagunen partez.

LIBE gure bihurrixak
2 urtetxo beteko dittu
astelehenian. Zorionak
eta musu bat etxekuon
eta, batez be, Luken,
Ander eta Jonen partez.

Zorionak, EKHI,
hillaren 5ian 5 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat etxekuen eta, batez be,
Adeiren partez.

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, LIBE
Sologaistua, hillaren
10ian 3 urte egin
zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Ongi etorri, IRATI!,
martxuaren 27xan
etorri ziñan gure arteraeta. Patxo potolua
famelixaren eta, batez
be, Unairen partez.

Beste euskaldun bat
etorri da mundura.
Ongi etorri gure
artera, LIZAR!
Ongi etorri, JON. Zure etorrerak
pozez bete gaittu! Patxo mordua
famelixa guztiaren eta, batez be,
ANETTEren partez.

Zorionak, NORA, 10 urte bete
dozuz-eta. Musu haundi bat
famelixaren eta, batez be,
ENEKOren partez.
Bixar 5 urte, txapeldun! Zorionak,
LIZAR Aranberri Zubizarreta. Musu
haundi bat etxekuen eta, batez be,
IZEI, Malen eta Intzaren partez.

Zorionak, AITXITXA!,
atzo 97 urte bete
zenduazelako! Patxo
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JONE!!!,
urtiak bete dozuzelako.
Musu potolo bat
famelixaren eta, batez
be, Aneren partez.

Zorionak, AMAMA MARIA LUZ!!,
astelehenian 90 urte egigo dozuz-eta.
Patxo haundi bat etxekuen eta, batez
be, SUHAR eta JULENen partez.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
14an: 22:30
15ean: 20:00
16an: 20:30

(2 ARETOAN)
14an: 17:00, 19:45(1 Aretoa)
15ean: 17:00, 20:00
16an: 20:30

(ANTZOKIAN)
14an: 17:00(1), 19:45, 22:30
15ean: 17:00(1 Aretoa), 20:00
16an: 20:30

(ANTZOKIAN)
14an: 17:00(
15ean: 17:00(

GAZTELERAZ)
EUSKERAZ)

”Tomb Raider”

”Lady Bird”

”Gringo: Se busca...”

”Leo da Vinci: Misión Mona Lisa”

Zuzendaria: Roar Uthaug

Zuzendaria: Greta Gewig

Zuzendaria: Nash Edgerton

Zuzendaria: Sergio Martin

iragarkilaburrak

i

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Pisua salgai Santo Domingo erdialdean.
Bista onak. Konpontzeko. Tel. 699-960037.

1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 652-532589.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 671972733.

3. Lokalak
3.2. Errentan

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

– Garaje itxia alokatzen dut Untzaga inguruan. Tel. 652-775746.
– Lokala alokatzen da Eibarko erdigunean.
100 m2. Akademia edo kontsultarako egokia. Tel. 606-065518.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
gauez zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 602-837079.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Astelehenetik ostiralera. Interna. Erreferentziak. Tel. 631-316890.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 633545148.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko arratsaldez.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 646821678.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 686-077316.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 675-991664.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 606-823897.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta baserria zaintzeko. Tel. 631-062076.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-617281.
– Emakumea eskaintzen da lan egiteko,
goizez 08:00etatik 11:00etara eta arratsaldez 15:00etatik aurrera. Baita asteburuetan ere. Tel. 722-799308.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 602139807.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 688-413892.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Ordutegi malgua. Tel. 688-430380.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 612540997.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Klinika-laguntzaile tituluarekin. Tel. 632-404101.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 600-099460.

– Mutila eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 610-067042.
– Gizona eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 632-644435.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Esperientzia. Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 642-659802.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Tel. 632-576611.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna edo asteburuetan. Esperientzia. Tel. 631-406177.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 617914989.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeak garbitzeko eta baserrian jarduteko. Tel. 688-735551.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da gauez edo
asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 652587259.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
edo garbiketak egiteko eta umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 667-301325.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 642-827097.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632-235118.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632-482526.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687103913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 626-292587.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 681-013032.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Tel. 622-677280.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-061805.
– Emakumea eskaintzen da kamarera jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 603683176.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632325804.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 632-748877.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 664139794.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-891709.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-144998.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 634277037.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 622684289.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta sukaldari-laguntzaile moduan. Autoarekin. Tel. 655-132769.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Tel. 602-490595.
– Neska arduratsua eta esperientziaduna
eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643130135.

– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserriko lanak egiteko. Tel. 688853894.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi
malgua. Tel. 629-872270.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 631-910861.
– Emakume tituluduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 632737903.
– Emakume tituluduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 636517025.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 632-779980.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 631-199421.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 655-051991.
– Emakumea eskaintzen da orduka garbiketak egiteko. Tel. 634-256471.

4.2. Langile bila
– Emakumea behar da bikote nagusia
zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Interna. Tel. 656-718976.
– Emakumea behar da nagusia zaintzeko.
Astelehenetik ostiralera: 18:00-20:00. Tel.
616-703030.
– Sukaldaria behar da Eibarko negozio
berri batean janaria etxera eramateko.
Esperientziarekin. Tel. 657-773205.
– Kamarera behar da jatetxe batean asteburu eta jaiegunetarako. Esperientziarekin.
Bidali curriculuma: kamarera18@hotmail.
com
– Emakumea behar da nagusia zaindu eta
etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 607540772.
– Ileapaintzailea behar da asteburuetarako
Eibarko ileapaindegi batean. Tel. 943201853.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Euskarazko klaseak ematen ditut. Azterketetarako prestaketa (EGA, IVAP, ...) eta
umeentzako eskolarako errefortzua. Tel.
620-608065.
– Batxilergo 2. Mailako ikasleak ingelesezko irakaslea behar du. Tel. 625-019711.
– Ingeniaritza Mekanikoko ikasleak klase
partikularrak ematen ditu. DBH eta Batxilergo ikasleentzat. Tel. 672-382451.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.3. Galdu/Aurkitu
– Granate koloreko motadun aterkia galdu
nuen aurreko astean. Oparitutakoa da eta
estimu handikoa. Tel. 690-795825. Adriana.

Hyundai SUV Gama.

Zuk aukeratutakoa.

TUCSON 17.900€tik aurrera

SANTA FE 26.715€tik aurrera

KONA 13.990€tik aurrera

Dagoeneko zure mugak gainditu, handia den zerbaitekin bat egin eta intentsitatez bizi zaitezke. Eta, horrez gain, zelan egin nahi duzun aukeratu
dezakezu Hyundairen SUV Gamak eskaintzen dizkizun aukeren artean. Puntakoena aukeratzekotan, KONA Berria aukeratuko duzu. Estiloak,
konektibitateak eta abangoardiako diseinuak inspiratuko zaitue edonora joanda ere. TUCSON Hyundairekin jokabide, diseinu eta prestazioen
artean konbinaketa biribila erakusten duen modeloaren arrakastarekin gozatuko duzu. Eta, azkenik, handiena, SANTA FE Hyundai: sofistikazioa,
espazioa eta luxua azken detaileraino. Zuk aukeratutakoa da.

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

w w w. o a r s o c a r. c o m

Olaso Polig., 17

943 74 14 80

OIARTZUN

BEASAIN

IRUN

Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

Errepide Nazionala, 1
943 80 40 54

Juan Thalamas, 43
943 63 97 69

TUCSON Hyundai Gama: CO2 emisioak (gr/km): 119-175. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,6 - 7,5. SANTA FE Hyundai Gama: CO2 emisioak (gr/km): 149-174. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,7 - 6,6.
KONA Hyundai Gama: CO2 emisioak (gr/km): 117-153. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,2 - 6,7.
PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan TUCSON 1.6 GDI 96,4 kW/131CV 4X2 BLUED ESSENCE (17.900€), SANTA FE 2.0 CRDI 150 CV (110,4kW) 4X2 ESSENCE 7 jarleku (26.715€) eta KONA 1.0 TGDI 120CV (88,3kW) 4X2 ESSENCE (13.990€) autoentzat. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapeneko deskontua,
kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra Aldatu Plana aplikatu daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza hau aplikagarria da Cinking Solución Flexible produktuarekin finantzatzen duten bezero
partikularrentzat, Banco Cetelem S.A.U.-ren bitartez, 13.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin TUCSON-en kasuan, 16.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin SANTA FE-ren kasuan, eta 12.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko
gutxieneko egonaldiarekin KONA-ren kasuan. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Eskaintza 2018/06/30era arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: TUCSON Style, SANTA FE Style eta KONA Style. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotua. * Hyundai Motor España S.L.U-k bere bezeroei eskaintzen dien km mugarik gabeko
5 urteko berme komertziala Hyundai-ren sare ofizialak saldutako Hyundai ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen baldintzen arabera. Kontsultatu itzazu eskaintza, mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionarioen sarean edo www.hyundai.es web-orrian.
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