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zaporeak

HEZIKETA ZIKLOAK
A ETA D EREDUAK
PROIEKTUAK ETA

Aurrematrikula epea: Ekainaren 3tik 14ra
Matrikula epea: Uztailaren 11tik 17ra

JARDUERAK
-

Praktikak Atzerrian (ERASMUS+)
Lanbide-Heziketa Duala (HEZIBI)
Ikaskuntzak Eszenatokiak
Osasunarentzako Programa
Enpresa Birtuala
UNI Encounter
UrratsBat
Hizkuntzaren Normalkuntza
Nazioarteko Ikasle-trukea
Ikasle Lan Poltsa

www.facebook.com/iesunibhi/
uni.eus

HEZIKETA FISIKOA
❋ Egokitze Fisikoa (Goi maila)
❋ Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza (Goi maila)
INFORMATIKA
❋ Sistema Mikroinformatikoa eta Sareak (Erdi maila)
❋ Sareko Informatika Sistemen Administrazioa (Goi maila)
❋ Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena (Goi maila)
❋ Web Aplikazioen Garapena (Goi maila)
MARKETING ETA MERKATARITZA
❋ Merkataritza Iharduerak (Erdi maila)
❋ Nazioarteko Merkataritza (Goi maila)
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA
Administrazio Kudeaketa (Erdi maila)
❋ Administrazioa eta Finantzak (Goi maila)
❋

(goizez eta eskaintza partzialean arratsaldez)

UDAKO
Euskara Ikastaroak
UDAL EUSKALTEGIAN
M AT R I K U L AT Z E K O
EPEA

Ekainar en 3 ti k 1 9 ra
16 u rt et i k g or ak oe nt z a t

B2 eta C1-EGA
prestakuntza ikastaroak

Ekainaren 26tik
uztailaren 23ra
(GOIZEZ)

TARIFA BEREZIAK ditugu
Etorri eta galdetu!
Bista Eder 10
euskaltegia@eibar.eus
Telefonoa: 943 700 912
Faxa: 943 820 089

-PORTALEA-

ARGITARATZAILEA:
...eta kitto! Euskara Elkartea.
HELBIDEA:
Urkizu, 11. 20600 Eibar
TELEFONOAK:
943 20 67 76 / 943 20 09 18 /
603 598 285.
FAXA: 943 20 28 72.
ASTEKARIAREN E-MAILAK:
erredakzioa@etakitto.eus
komunikabideak@etakitto.eus
publizitatea@etakitto.eus
ELKARTEAREN E-MAILAK:
elkartea@etakitto.eus /
normalizazioa@etakitto.eus
ERREDAKZIO-KONTSEILUA:
Ana Aizpurua, Itziar Albizu,
Ekhi Belar, Jose Luis Gorostegi
eta Silbia Hernandez
ADMINISTRAZIOA:
Marisol Uriarte
KOORDINATZAILEA:
Ana Aizpurua
ERREDAKZIO-BURUA:
Silbia Hernandez
DISEINUA ETA MAKETAZIOA:
J.L. Gorostegi
ARGAZKI ARLOA:
Malen Jainaga
eta Malen Illarramendi
HIZKUNTZA ARDURA:
Juan Andres Argoitia
eta Maider Aranberri
PUBLIZITATEA:
Itziar Albizu eta Belen Ulazia

e

skutitzak
– ASTEKARI BATEN AZAL PERFEKTOA –

Gaur maiatzaren 25a da eta ez dakit biharko bozketetan zer gertatuko den, baina oso haserre idazten dut
ohar hau.
Azken bi hilabete hauetan hemen gabiltza denok,
hauteskunde batzuk direla eta besteak direla, guztiz
aztoratuta, eta nahiko aspertuta ere bai, esango nuke
nik. Buruan botoak, hautagiak, alkategaiak, parlamentariak, koalizioak, eta abar.
Azkenera heltzen ari ginela-eta, lasaitzen hasita nengoen, baina atzo arratsaldean kaletik etxera etortzean,
postontzitik asteroko ...eta kitto! hartu eta igogailuan
azala ikusi nuenean odola borborka hasi zitzaidan.
Nola liteke kolore guztietako herritarrek sostengatzen duten elkarte batek horrelako azala duen aldizkaria banatzea hauteskundeetarako 48 ordu baino gutxiago falta direnean?
Benetan harrigarria!!!!! Inolako oinarririk gabe alkategaiak kokatuta (edo oso ondo pentsatuta agian). Erdikoak erdian eta muturretakoak muturretan. Hori bai-

no gehiago esango nuke nik: muturretatik irtetzen. Eta
azpiko faldoitxoa benetan ondo integratuta.
Irudiaren munduan bizi garen honetan, badakigu
oso jende iaioa dagoela marketina egiten eta irudiek
zenbaterainoko garrantzia duten. Oraingo honetan
PNV-ek ...eta kitto!-ren laguntzaz, edo ...eta kitto!-k
PNVren laguntzarekin, beste guztion sentsibilitatea
kontuan izan gabe, a za l p e rf e k to a u n e p e r f e k t o a n
lortu dute, hausnartzeko omen den gaurko egun honetan, eta bihar boto-paperak hartzeko orduan, Eibarko milaka etxeetako mahai gainetan, besaulkietako ertzetan eta tabernetako mostradoreetan ondo ikusgai
egongo dena.
Uste dut egun hauetan haserrea pasatzen ez bazaigu gure etxeko bazkidetza kentzera joango garela datorren astean.
Izan zoriontsu eta, ahal baduzue, ez ni adina haserretu horrelako kontuekin.

A ntton Ald alur

TELEFONOA: 943 20 67 76
AZALEKO ARGAZKIA:
Efren Flores
BANAKETA-ARDURA:
Mohammed El Ghabali
TIRADA: 8.150 ale
INPRIMATEGIA:
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A: ...eta kitto!
LEGE-GORDAILUA: SS/430/92.
ISSN: 1132 - 1679

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MINSOR.- Etengabeko mina, ez oso handia. “Minsor darabit aspaldi hagiñ sustrai bat”.
MINTZ.- Fruta batzuen, animalixen edo arrautzen barruko azal fiña. Gaztelerazko ‘membrana ’.
“Samurra egon dein, lehelengo mintza kendu bihar detsazu haragi horri”.

("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)

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

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

“Gizakiaren Urrezko Aroa Goi
Paleolitikoa izan zen. Ordukoak top
model-ak ziren, eliteko atletak,
bizi-tono aproposarekin eta oso
pinpirinak: zintzilikarioak
erabiltzen zituzten, tatuajeak
egiten, ilea orraztu... Eta horrek
euren animo egoera islatzen du.
Zaintzen direnak ondo jausten
zaizkit. Hori bai, oraindik ume
zirela hiltzen ziren asko eta
gehienak hienen masailhezurretan
amaitzen zuten... Orduko legea
zen: agureak ezin izaten zuen
taldearen erritmoa jarraitu, eta hor
izaten zituen hienak zain”
(JUAN LUIS ARSUAGA, ZIENTZIALARIA)

KULTURA ETA HIZKKUNTTZAA POLITIKAA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKAARAKKO SAILBUURUO
ORDETZA)

“Pedigredun alpinistek dioten
moduan, botilako oxigenoaz
baliatzea iruzurra bada, onartu
beharko dugu iruzur hori hiltzailea
dela. Trikimailu eta laguntza mota
guztiekin ere, eta sokak izan,
sherpak laguntzeko prest, behe
kanpalekuko erosotasuna eta
munduko diru guztia horretara
bideratuta, errealitatea bakarra
da: han goian alpinista onenek ere
gauza bat dute buruan, bizirautea.
Fisikoki eta teknikoki hobeto
prestatutakoek ere onartzen
baitute oxigeno barik Everesten
ez direla ibiltzen, arrastaka joaten
direla. Atzera egitea erabakita ere,
organismoak beste gauza bat esan
dezake. Prestaketa beharrezkoa da”
(OSCAR GOGORZA, KAZETARIA)

“Askatasuna da gehienekin batera
joatea garrantzi gabeko gauzetan,
eta gehienen alderantziz,
garrantzizkoetan. Kontatuko
bagenu zenbat gauza egin dugun
ezetz ez esateagatik, ohartuko
ginateke gure nahimen librea lar
erlatiboa dela. Nire droga besteak
dira, kontrako efektuekin.
Autoritatearen berezko erraztasun
bat abusua da. Autoritatearen
berezko zailtasun bat abusuan ez
aurrera jotzea da. Lanpostu edo
agintepostu batzuen xarma da
haiekiko gorrotoaren intentsitateak
erabakitzen duela euren hierarkia
maila. Inor hiltzeko gai ez dena
oso gai izan daiteke hila izan den
baten aurrean ezer ez sentitzeko”
(XABIER AMURIZA, IDAZLEA)

...eta kitto!
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Errebal koexistentzia gunia izateko proiektua lizitaziñora etara dabe
Errebal kalia koexistentzia gunia izango da, Ibarkurutzen
hasi eta Julian Etxeberria kaleraiño eta, asmo horrekin, udalak lehiaketara etara dau obraren proiektuaren idazketia,
41.261 euroko aurrekontuarekin. Herriko beste toki batzuetan
(Toribio Etxebarria, Ego Gain, San Agustin, Estaziño, Zuloagatarren) egindakuaren bidetik, Errebal inguru horretan be errepidia eta espaloiak moldatu nahi dittue, automobillak ez eze
oiñezkuak be erosuago ibilli ahal izateko. Horretarako 2.716
metro karratuko azaleria dakan eremuan biharrak egin biharko
dittue eta lizitaziñora etara daben proiektuak, hain zuzen be,
biharrak zelakuak izango diran jaso biharko dittu. Lehiaketara
aurkezten dittuen proiektuen artian bat aukeratzen dabenian,
aurtengo urtia amaittu baiño lehen obria lizitaziñora etaratzeko moduan izango dirala aurreikusi dabe, holan datorren urtian biharrian hasteko.

Elikagaien Bankurako
janarixa bilduko dabe
gaur eta bixar Eroskin
Aurreko hillian egindakuaren bidetik, Gipuzkoako Elikagaien
Bankuak jatekuak biltzeko kanpaiñia egingo dau gaur eta bixar
Eibarren, Eroski supermerkauetan. Lagundu nahi daben jendiak
dendetan ipiñiko daben bilketa-puntuan laga ahal dau janarixa,
eta han egongo diran boluntarixuak jasoko dabe. Eibarren ez eze,
beste herrixetan be batzen daben janari guztia horren premiñia
dakenen artian banatuko dabe Elikagaien Bankuko arduradunak.

Madagaskarreko unibersidadeko
ikasliak bisitan
Vonjy Ramarozatovo eta Hery Zo Randrianandraina, Madagaskarreko Université D’Antananarivoko irakaslien bisita jaso
eben UPV/EHUko Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolakuak oin dala
gitxi. Izan be, eibartarrak, Madagaskarrekuekin batera, MADEEHI naziñoarteko proiektuan parte hartzen dihardue. Azaldu dabenez, “proiektu horren helburua energixa, ura, etxebizitza eta
teknologixa barrixak kudeatzeko gaitasunak indartzia da”. Eurekin batera Sylvain Baudoin bisitaren arduraduna eta Frantziako
Tolosako Université Paul Sabatierren tesixa egitten ari dan ikasle bat etorri ziran eta, bestiak beste, Ingeniaritza Eskolako laboratorixo eta instalaziñuak bertatik bertara ezagutu zittuen.

MERCEDES PRIETO MATEOS

2019ko maiatzaren 21ean hil zen, 66 urterekin

“Urte asko izan dira elkarrekin lanean.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko”
ZURE LANKIDEAK (Jaz Zubiaurre)

...eta kitto!
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autuan
JAIALDIXA AMAÑAN

Aldatzeko 1974ko promoziñokuak Bilbon
Argazkixan ikusten dittuzuen andrak Aldatze ikastetxetik 1974. urtian urtendako
promoziñoko ikasliak dira. Aspaldiko partez, maiatzaren 25ian alkartu ziran eta, eskola
sasoiko urtiak goguan, egun politta pasau eben Bilbo aldian.

asteko

15.101

datua
Bidebarrieta, 5

euroko “per capita” erreentarekiin, Espaiñiakoo
herrii aberatsenen zerrrendan 244. postuan
dago Eibar, EAEko beste batzuuen atzzetik:
6.a da da Geetxo 18.5999 euroorekinn, Arraasatee
13. postuan daggo, 166.385 eurorekin; 188.ian,
Zarautzz (15.456); eta 233.ian, Duraango (15.1455).

Tel. 943 201 547

CAPI
www.capiestetica.es

BERRIA!!!
BEGI

LIFTING
tratamendua

ingurunerako

tratamendua
BETILE
L UZ AP ENA K

LIFTING

LASER DEPILAZIOA
5 saioetarako BONOA 99€
Hanka osoak + iztarteak
+ besapeak 95€
Hanka osoak 60€
Iztarteak+Besapeak 50€
Bularra+Abdomena 50€

Bizkarra+Lunbarra 50€
Ezpaina/Begitartea 10€
Zona/saioko 30€

Domekarako “Feria rociera”
jaialdixa antolatu dabe Amañan
Lau Bide tabernakuak.
Programaziñua goizeko
11:30xetan hasiko da eta, hortik
aurrera, dantza erakustaldixak
egingo dittue Laune (Ermua) eta
Eva (Eibar) akademixakuak, baitta
Aire Andaluz
Amañako
taldekuak be.
Horrez gain moda
desfilia, bazkarixa
eta Los Primos
(Galdakao)
taldiaren
emanaldixa be
antolatu dittue.

PAGATXAREN ZINE-FORUMA
Gaur 19:00etan, Pagatxa
alkartiaren eskutik zine-foruma
egingo da Portalean (areto
nagusixan). Izaskun Rodriguez
Elkorok gidatuko daben saiuan
Celia Rico Clavellino
zuzendarixaren “Viaje al cuarto
de una madre” pelikulan
sakontzeko aukeria egongo da.
Sarreria duan izango da, juan nahi
daben guztiendako.

...eta kitto!
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PSE-EE garaille ziñegotzi bat galdu arren
Lau urteko legegintzaldixa amaittu eta
gero, aldaketa bakarra izan da gure herriko alderdixak lortutako ziñegotzi kopuruari begira: PSE-EEk oin arte euki daben
hamargarrena galdu dau, EAJ-PNVren mesedetan, azken horrek bost ziñegotzitik
seira jauzi egin dau eta. Halanda be, PSEEE nagusitu da atzera be, bederatzi ziñegotzirekin, EAJ-PNV bigarren geratu da,
seirekin, EH Bilduk lehen zittuan bostekin
segitzen dau eta, azkenik, Elkarrekin Podemosek azken lau urtiotan Irabazik izan
dabena bereganatu dau. Botu-kopuruari
begira, PSE-EEk oin dala lau urte baiño
zortzi botu gehixago eskuratu dittu eta,
5.604 boturekin, errez nagusitu da udalerako hauteskundietan. EAJ-PNVk, 3.702
boturekin, oin dala lau urte baiño 873 botu gehixago jaso dittu eta, horrekin batera,
aurretik aittatutako seigarren ziñegotzixa.
EH Bilduk be aurreko udal hauteskundietako botu kopurua igo dau eta, 3.424 boturekin, orduan baiño 214 gehixago jaso
dittu. Bost ziñegotzirekin jarraittuko dau.

Podemosek be Irabazik oin dala lau urte
baiño botu gehixago etera dittu eta orduko 904ak 987 bihurtu ziran domekan, ziñegotzi bat eukitzeko aukeria berretsiz.
PP-k, bestalde, oinguan be ez dau asmatu
Udalian sartzeko ahalegiñian eta, gaiñera,
botuak be galdu dittu, orduko 552tik
461era pasatzeko.
Oindiok ez da hillebete pasau apirillaren
28xan Espaiñiako Gorteetarako hauteskundiak izan ziranetik, baiña ez da tarte txikixa izan eibartarrok gure botua aldatzeko
erakutsitako goguarendako: PSE-EEk apirillian baiño 1.298 botu gehixago etera dittu eta EH Bilduk 735 irabazi dittu. Botu gitxiago etera dittue, barriz, beste hirurak:
Podemos izan da gehixen galdu dabena
oinguan, 1.875 boto hain zuzen be, EAJPNVk 471 galdu dittu eta PP-k 375.
Eta, egun berian izanda be, kasu batzuetan ez dira bat etorri Udala osatzeko
eta Batzar Nagusixetarako emondako botuak. Holan, Gipuzkoako Batzar Nagusixetarako Eibarren PSE-EE nagusitu bada be,

Udaletxean domeka goizean ateratako irudia. Malen Jainaga

ixa milla botu gitxiago lortu dittu gurian
(4.635, hain zuzen). Gertutik jarraittu detsa esparru horretan EAJ-PNVk, 4.325 boturekin, Udalerako baiño 623 botu gehixagorekin. EH Bilduk 3.240 lortu dittu Batzar
Nagusixetarako, Udalerako baiño 184 gitxiago. Eta Udalian motz geratu diran Podemosek eta PP-k, horrek bai, gora egin
dabe Batzar Nagusixetarako hauteskundietan: Podemosek 228 irabazi dittu,
1.215era aillegatzeko, eta PPk 159 gehixago eskuratu dittu, 620raiño aillegatzeko.
Gipuzkoako Batzar Nagusixetarako hauteskundietan, bestalde, lehen taldiak gora
egin dabe: EAJ-PNV bi ordezkari irabazi dittu, 18tik 20ra pasauta; eta EH Bilduk be
gora egin dau eta 17tik 18ra pasau da.
Kontrakua gertatu jakue PSE-EEri (9tik 8ra
jaitsi dira sozialistak) eta Podemoseri (honek EAJ-k irabazittakuak galdu dittue, 6tik
4ra pasauta). PP-k lehen zekan bakarrarekin jarraittuko dau. 51 batzarkide horretan
be, hortaz, ez da kanbixo larregi izango aurreko lau urtekuarekin konparauta.

...eta kitto!
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Jubilauendako udalekuak
antolatu dittue aurten be
I azko arrakastarekin animauta, Untzaga jubilau
etxekuak atzera be udalekuak antolatu dittue. San
Asensioko (Errioxa) Santa Mª de la Estrellan izango
dira udalekuak, ekaiñaren 26tik 30era bittartian eta,
han daguazen bittartian, aisialdirako hainbat jardueratan parte hartziaz gain, inguruko bodegetara bisitak eta beste gauza batzuk egingo dittuela emon dabe aditzera antolatzailliak. Udalekuetara juateko autobusa Eibartik (Ego-Gaiñetik) urtengo da eta buelta
be Eibarreraiño egingo dabe. Parte hartu nahi dabenak 160 euro ordaindu biharko dittu eta, prezio horren barruan autobusa, otordu guztiak, lo egittia eta
bestelako gastu guztiak sartuta dagoz. Izen-emotia
Untzaga jubilau etxeko buleguan bertan egin biharko da (plaza mugatuak).

Eskolako Agenda 21eko plenua egin eben
Eskolako Agenda 21eko udalbatzarra egin eben atzo Eibarko udaletxian,
ikasturte honetan programan parte hartu daben herriko bederatzi ikastetxetako (Amaña, Arrate Andra Mari, J.A Mogel, San Andres, Urkizu, La Salle Isasi, La Salle Azitain, Uni Eibar-Ermua eta Eibar BHI) 90 bat ikaslek hartu eben
parte plenuan. Kurtso honetan hondakiñen gaixa lantzeko hainbat ekintza burutu dittue eskoletan. Bestiak beste, zaborra ongi sailkatzeko ekintzak bideratu dittue eta, horrekin batera, gure eskualdeko birziklapen-tasak ikertu dittue. Eibarren sortzen dittugun hondakin ezberdiñen zikluak aztertzen jardun
dabe baitta be. Horrek lantzen amaittu eta, egoeria zelakua dan aztertu eta
gero, ikasliak euren proposamenak aurkeztu zetsazen politikueri. Bestiak beste, zaborra modu egokixan sailkatzeko edukiontzi eta zakarrontzi gehixago
ipintzia, dendetan plastiko gitxiago erabiltzeko neurrixak sustatzia, erabiltzeko erosuaguak izateko kontenedoriak moldatzia eta hondakin gitxiago sortzeko eta birziklapena bultzatzeko kanpaiñiak abiatzia proposatu zetsazen.

Kirola Euskaraz Bizi ospatuko dabe bixar Iturburun
Goizeko 09:00etan hasitta Kirola Euskaraz
Bizi olinpiadak hartuko dittu bixar Iturburu
ikastetxiak. Egunian zihar kirol proba ezberdiñak jokatuko dittue ikasliak: kaskara-biltzia,
krosa, patinajia, pelotia, abiadura, errelebuak… Urteroko moduan kirola eta euskeria
batzen dittuan jaixa arratsaldera arte luzatu-

ko dabe ikasle, irakasle eta gurasuak. Umiak
ohiko geltokixetan hartuko dabe autobusa,
eskola-egunetako ordu berian, eta gurasuendako autobusak 09:20xan eta 09:45etan urtengo dira Urkizu, Amaña eta Untzagatik. Oiñez igotzia nahi dabenak, barriz, 09:10etan alkartuko dira Institutuko sarreran.

...eta kitto! herri aldizkariaren ikerketa
Ekainak 4, martitzena
19:00etan
Portalea Kultur Etxeko
areto nagusian

Gure produktua eta zerbitzua hobetzeko
asmoz, ...eta kitto! hedabideari buruzko
600 inkesta egin ditugu eibartarron artean
Aztiker ikergunearekin batera.
Orain dela 10 urte egin zuen Aztikerrek
lehen ikerketa. Berrikuntzaren bideari
jarraituz, bigarren honekin astekariak azken
hamarkadan izan duen bilakaera
ezagutzeko aukera izango dugu.
Ikerketaren emaitzen aurkezpena
Portalean izango da, ekainaren 4an
(martitzena), 19:00etan, eta
herritar guztiak zaudete gonbidatuta.

Animatu eta etorri!!!

...eta kitto!
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Barixakuan Armeria Eskolako Ikasle
Ohien Elkartearen egoitzak hartu
zuen ekitaldian esan zioten agur
ikasturteari Debabarreneko
Esperientzia Eskolako 15.
promozioko ikasleek. Ikasturte
honetan 25 ikaslek (23 emakumek
eta bi gizonek) hartu dute parte,
gehienak eibartarrak baina tartean
Ondarrutik etorri denik ere bada.
“Hurbiltzen” izeneko egitasmoa,
belaunaldi ezberdinak gerturatzeko
asmoa duen proiektua landu dute
kurtso honetan Eibar BHI eta
Aldatzeko gazteekin, horretarako
hainbat jarduera burututa.

Esperientziatik abiatuta
belaunaldiak elkarri HURBILTZEN

E

sperientzia Eskolako ikasleei diplomak banatzeko ekitaldian Miguel De
los Toyos alkateak, Rafael Hernandez Gipuzkoako Foru Aldundiko Dependentziari Arreta saileko teknikariak, Ana
Maria Alberdi Ikasten elkarteko presidenteak eta Ana Garetxana, Carmen Mostaza
eta Gotzon Zamalloa 15. promozioko ikasleek hartu zuten parte eta azken hauek
azaldu zituzten ikasturtean zehar landu duten proiektuaren nondik norakoak. Esandakoaren arabera, “belaunaldiak elkarrengandik aldentzen gaituzten aurreiritzi eta
etiketa asko daudela pentsatzen dugu eta,
hori ardatz bezala hartuta, ‘Hurbiltzen’ izeneko proiektua martxan ipintzea erabaki
genuen, heldu eta gazteak hurbildu eta aurreritziak baztertzeko asmoz. Horretarako

Eibar BHI eta Aldatzeko ikasleen geletan
sartu gara eta, eurekin batera, hainbat ekimen landu ditugu”.
Carmen Mostaza ikaslearen berbetan,
“oso esperientzia aberasgarria izan da. Bileretako batean esan zuten moduan, gu iragana gara eta eurak etorkizuna, baina biok
daukagu elkarrekin bizitzeko orain bat eta,
beraz, batzuk besteengandik zer ikasi eta
partekatu badaukagu. Guk oso pozik jardun
dugu eta gurekin egon diren gazteak ere
oso pozik ibili dira”.
Adin ezberdineko ikasleekin landu dute
proiektua: “Aldatzeko ikasleak 17 urtekoak
dira eta, egin ditugun saioetan, gazteek
proposatu dituzten gaien inguruan berba
egiten ibili gara. Interes handia daukate sexualitatearekin, LGTBI mugimenduarekin

DEBABARRENEKO ESPERIENTZIA ESKOLA
Debegesaren ekimenez Debabarreneko herrientzat abiatu zen 2004-2005 ikasturtean
eta 2010-2011-z geroztik IKASTEN elkarteak kudeatzen du. Urte hauetan guztira 306
ikaslek hartu dute parte. Kezka sozial eta kulturalak dituzten 50 urtetik gorakoentzat
da eskola eta bertan parte hartzeko ez da beharrezkoa aurrez titulu edo formakuntza
akademikorik izatea. Kurtsoa urrian hasi eta ekainean amaitzen da eta klaseak astean
hiru egunetan izaten dira (martitzen, eguazten eta eguenetan, goizeko 09:30etik
12:30era). Ikasturtean era askotako gaiak lantzen dituzte: trebetasun sozialen garapena, osasun psikiko zein fisikoaren mantenua, lasaitze teknikak, literatura, garapen
jasangarria, elikadura, informatika, Debabarreneko kultura eta tradizioak...

eta horrelako gaiekin. Gu gazteak ginenean sexu-harremanak nola bizi genituen,
haurdunaldiak nola saihesten genituen eta
beste hamaika galdera egiten zizkiguten
eta guk horiek erantzuten genituen eta, horren harira sortzen ziren elkarrizketak oso
interesgarriak izan direla pentsatzen dut”.
Egitasmoan parte hartu duten Eibar BHIko ikasleak gazteagoak dira, 12 urte dituzte eta eurekin egindako bileretan beste dinamika bati jarraitu diote: “Eskolan, edozein irakasgaitan taldeko lanak egiten zituztenean, gutariko norbaitek bat egiten
zuen taldearekin, baina gehienbat dinamizatzaile modura jarduteko. Nik parte hartu
dudan taldeetako batean, adibidez, Lengoaia irakasgaian ‘On Kixote’ irakurtzen ari ziren eta liburuan jasotzen direnen inguruan
berba egiten genuen, liburua orain dela urte asko idatzitakoa izan arren, bertan agertzen diren egoera eta gauza asko gaurkotasun handikoak dira-eta”.
50 urtetik gorako ikasle hauentzat kurtsoa amaitu bada ere, aurrera begira ikasturte honetan abiatu duten esperientziarekin jarraitzeko asmoa dutela aurreratu digute, “gu ederto ibili garelako eta, gainera,
gazteek ere bilera gehiago egitea eskatu
dutelako”.

...eta kitto!
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Efren Floresek 25 egun eman ditu Lesbosen (Grezia),
horietako lau bidaian (Euskal Herritik Greziara auto bat
eramateko). Zaporeak Gobernuz Kanpoko
Erakundearekin egon da iheslarien esparruan bizi den
jendeari jaten ematen. Orain dela urte bi Kios uhartean
egon ondoren, esperientzia berri bat bizi izan du
6.000 errefuxiatu pilatuta bizi diren esparruan.
Zaila egiten zaio Grezian bizitakoa burutik kentzea,
baina argi dauka berriz itzuliko dela.

EFREN FLORES:

“Ez dakigu zein
aberasten den
errefuxiatuen
kontura, baina
ukaezina da
batzuentzat
negozioa dela”
- Nolako sentsazioekin itzu li
zara L esbosetik?
Ondo, eginbeharrak beteta.
Beharrak dituen jendearentzat
gustora egin dut lan. Hemen
lur-hartzea da zailena, ez delako erraza berriz bizimodu normala egiten hastea handik iristen zaizkizun berri eta argazkiekin. Burua Lesbosera doa
berriz. Gainera, Europako Parlamenturako hauteskundeetan
Grezian egon diren emaitzak
ikusita, eskuinak lortu duen garaipenarekin, beldurra dut Greziako hauteskunde orokorrei
begira (urrian egitekoak ziren,
baina ekainera aurreratuko dituztela dirudi). Eskuinak edo ultraeskuinak irabaziz gero, ikusiko dugu errefuxiatuekin zer
gertatzen den. Kontuan izan
behar da milaka pertsona daudela iheslarien esparruetan.

- Ez da zure lehen aldia iheslarien esparru batean. Modu
ez ber di nea n bi zi i za n du zu
esperientzia?
Bai. Kiosen, adibidez, errefuxiatuekin egoteko, berba egiteko eta umeekin hainbat ekintza egiteko aukera izan ge-

nuen, baina Lesbosen ez. Janaria banatzen laguntzen ziguten emakume afganiarrekin
eta janari bila etortzen ziren
haurrekin egoten ginen bakarrik. Kiosen errefuxiatuek zuten
bizimodu kaskarra hobeto ezagutzeko aukera izan genuen.

Emakume afganiarrek lagundu diete janaria banatzen.

“Boluntarioak oso
gogaikarriak gara
gobernuentzat,
ez dute nahi inork
esparruen barruan
gertatzen dena
kontatzea”
- Zentzu horretan, Lesbosen
egoera hobea da?
Lesbos uhartean iheslarien
hainbat esparru daude, denak
militarizatuak. Boluntarioak
oso gogaikarriak gara gobernuentzat eta ez dute nahi inork
esparru horren barruan gertatzen dena kontatzea.
- Zailtasunak jartzen dizkizuete zuen jarduna betetzeko?
Bai, hilabeteetako lana egin
behar izan dugu Lesbosen sukaldea jartzeko eta boluntarioentzat lo egiteko tokia aurki-

...eta kitto!
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tzeko. Orain, Greziako GKE
izateko izapideak bete ditugu
eta Grezian arazo barik lan egiteko baimena lortu dugu.
- Aut oz joan zi nen Grezi ara.
Nolako bidaia izan zen?
Egun batzuk libre ote nituen
galdetu zidaten Zaporeakekoek, baten bat behar zutelako
Lesbosera auto bat eramateko. Baietz esan nien eta Errenteriako Mikel eta Orioko Danekin joan nintzen. Euskal Herritik Asconara (Italia) errepidetik
joan ginen, han itsasontzia hartu eta itsasoan 24 ordu pasa
ondoren Patrasera (Grezia) iritsi ginen, handik Atenasera
errepidetik eta Greziako hiriburuan beste itsasontzi bat hartu
behar izan genuen Lesboseraino. Lau eguneko bidaia izan
zen, baina oso entretenigarria.
- Nolakoa izan da zure egunerokoa Zaporeaken sukaldean?
Goizeko 10:00etan sukaldean egon behar ginen, baina
goiz esnatzen ginen kirola egin
edo buelta bat emateko. Sukaldean sartzen ginenean lanak banatu eta janaria prestatzen genuen. 15:00etan kazolak su minimoan lagatzen genituen, bazkaldu egiten genuen eta 17:00etan etxeetan
bizi diren errefuxiatuei jaten
ematen dieten boluntarioak
etortzen ziren janari bila (150
menu). Ondoren, janaria prestatzen laguntzen ziguten emakume afganiarrak etortzen ziren eta lerroetan jartzen ginen
480 gramoko 1.600 errazioak
prestatzeko (800 emakume-

“Ez dakit noiz,
baina oso argi
daukat Lesbosera
itzuliko naizela”
rentzat eta 600 umerentzat).
Burutik kendu ezin ditudan kasuak ikusten genituen. Adibidez bi haur, 4 eta 7 urteko
anaiak, eskutik helduta etortzen ziren eta eskerrak eman
ondoren joan egiten ziren. Ez
zuten gurasorik, ez zuten ezer.
Demasa da, oso gogorra,
emozionatu egiten naiz pentsatze hutsarekin.
- Antzeko kasu ask o ikusi dituzu?
Batzuk bai, baina gauza asko ez dizkigute ikusten laga, ez
digutelako esparruan sartzen
utzi. Zer ez da pasako hor barruan. Moriako esparruan dauden errefuxiatuen %90 afganiarrak dira eta 6.000 pertsona
daude 3.000 lagunarentzako
egindako esparruan.
- Zeintzuk dira errefuxiatuen
behar nagusiak?
Denetarik behar dute. Janariaz gain erropa eramateko aukera izan dugu, baina higiene
kontuan behar asko dituzte,
emakume eta haurrek batez
ere. Adibidez, umeei hiru egunetik behin aldatzen dizkiete
fardelak. Ura zisterna-kamioietan eramaten diete eta, gutxienez, badute iturriko ura.
Bestetik, gure janaria jaso aurretik Greziako ejerzituak jaten
ematen die, baina janaria probatzeko aukera izan genuen

Burutik kendu ezin dituen kasu gogor asko ezagutu ditu Efrenek Lesbosen.

eta penagarria da. Janari horrek ez du euro bat ere balio.
Ez dakigu zein ari den aberasten errefuxiatuen kontura, baina ukaezina da negozioa dela
batzuentzat.
- Zap oreak ek ditu en bali abidea k nahiko ak dira lag untza
eskaintzeko?
Gastu guztiak gure esku
hartzen ditugu (sukaldea, boluntarioentzako logelak...), beraz, momentuz baditugu baliabide batzuk, baina ez dira hainbesterako. Adibidez, 150 kilo
lekale gastatzen ditugu egunean. Orain dela gutxi Eibarren egin genuen kanpainak
erantzun zoragarria izan zuen,
benetan eskertzekoa da, baina 1.500 kilo lentejarekin 10
egunerako besterik ez dugu
Lesbosen. Zaporeaken webgunean kontu korronte zenbakia jarri dugu eskuragai eta

jendearen laguntza eskatzen
dugu proiektua aurrera atera
eta iheslarien esparruetan lagundu ahal izateko. Zorionez
Euskal Herria oso konprometituta dago errefuxiatuen kontuarekin eta, gurean janariari
garrantzia handia ematen diogunez, zoragarria da behar
handia duen jendeari jaten
ematea. Agian beste finantzazio-iturri batzuk bilatu edo kanpainak beste modu batean
planteatu behar ditugu laguntza gehiago lortzeko, baina
ahal den heinean gure harrikoskorra ekartzen saiatzen gara. Gure asmo nagusia Grezian dauden errefuxiatuei jaten ematen jarraitzea da.
- Lesbos era buelt atzeko a smoa daukazu?
Bai, noski. Ez dakit noiz, baina oso argi daukat Lesbosera
itzuliko naizela.
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mikel arrillaga

Jasandako guztia gutxi ez, eta epaitegira
joan behar izan du deklaratzera 90 urteko
emakumeak. Alkate frankistaren bilobak
adierazpenetan atzera egiteko eskatuta

Carmen Garcia Pellon
Guardia zibilek atea jo, aita atxilotu, kuartelera eraman, aka-

Ez ba... Jasandako guztia gutxi ez, eta epaitegira joan behar izan

batu eta errepide ertzean ehortzi zioten, beste sei lagunekin

du deklaratzera 90 urteko emakumeak, Esako (Nafarroa) alkate-

batera, Jainkoaren eta Espainiaren izenean. Delitua? Zinegotzi

ak, garai hartako alkate frankistaren bilobak, adierazpen horietan

errepublikazalea eta UGT-koa izatea. Ondoren, lurrak eta jabe-

atzera egiteko eskatuta. Carmenek aurrera egin, ordea: “Egia esa-

tzak ostu zizkien garai hartako alkate frankistak. Horixe adierazi

tea da gelditzen zaidan bakarra”. Berrian adierazi zuenez, “36ko

zuen Carmen Garciak historiaren inguruko ikerketa batean.

matoien seme-alabek agintzen dute orain herrian”. Ikaragarria.

Pentsa dezakegu: Hori egin ziotenek aitortuko zuten eraginda-

Zortzi urterekin aita akabatu zioten, eta 82 urte geroago beste

ko kaltea, eskatuko zioten barkamena emakumeari, eta askotan

umiliazio bat gehiago. Bistan da pertsona guztiok ez dugula ber-

azaldu hura injustua izan zela, bidegabea oso... Biktima honek ja-

din balio. Ez zuen Evaristok gezurrik esan: “No somos nada! So-

soko zuen bere aitorpena, erreparazioa...

mos los nietos de los que perdieron la guerra civil”.

izaro apraiz

Aske izan gaitezen erantzukizunak
eta konpromisoak onartzeko,
ardurak eta konpromisoak onartzeak
egingo gaituelako aske!

Askatardura
Askotan eztabaidatzen dugu koadrilan, familian edo lagun ar-

ruan zenbaterainoko konpromisoa hartzen dudan (ala ez) haus-

tean gure eskubide eta askatasunen inguruan, baina ez da ho-

nartuz. Zenbateko inplikazioa eta bihotza jartzen dut benetan in-

rren sarri hitz egiten guzti horrek dakarren ardura edo erantzu-

porta zaizkidan gauzetan? Edo beharbada ez zaizkit horrenbeste

kizunaz.

inporta inplikazioa eta bihotza jartzen ari ez naizenean? Bada, be-

Horren adibide ugari zerrendatu ditzakegu gure egunerokota-

harbada ez. Zaila da hori altuan esan eta entzutea, batez ere gu-

sunean: guztiok nahi dugu Sanjuanetan herri bazkari handi eta

re izaeraren eta oinarrien parte bat zalantzan jartzen ari garela-

ederra, baina gutxi batzuek hartzen dute guzti hori antolatu eta

ko. Inporta bazait, egiten dut; eta, egiten ez badut, beharbada ez

aurrera eramateko ardura; lan arloan, uztartzea errazteko lan bal-

zait horrenbeste inporta.

dintza malguak nahi ditugu, baina gure konpromisoak bete ez di-

Horiek dira txanponaren bi aurpegiak. Bata, gozoa, asebetetzen

tugulako kontuak eskatzen dizkigutenean, gure nagusiak eran-

gaituena, aske izatea eta gure bizitzaren burujabe. Bestea dese-

tzukizuna onartzea espero dugu; euskaraz bizitzeko eskubidea al-

rosoagoa, lana, ahalegina eta inplikazioa eskatzen dituena. Baina

darrikatzen dugu, baina ez dugu horren aurrean konpromiso ir-

lanaren, ahaleginaren eta inplikazioaren emaitza ez ote da bizitzan

morik hartzen… zerrenda amaigabea osatu dezakegu horrela.

egon litekeen gauzarik gozoena? Beraz, aske izan gaitezen eran-

Azken aldian buelta asko eman dizkiot guzti horri, benetan nire aldarrikapenen inguruan, nire eskubide eta askatasunen ingu-

tzukizunak eta konpromisoak onartzeko, ardurak eta konpromisoak onartzeak egingo gaituelako aske!
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ELIKADURA,
jatea baino gehiago
Jaten dugunak zer garen zehazten
badu, elikadura politikek gizarteen
izaera deskribatzen dute. Azken
urteotan elikadura politika
publikoak garatzen ari dira,
biztanleen beharrei erantzun eta
lehen sektorean eragiteko
helburuarekin. Hainbat
esperientzia eta proiektu jarri dira
martxan, baita Euskal Herrian ere,
eta adibide batzuk ezagutzeko
aukera izango dugu ekainaren 6an
Portalean UEUk egingo duen
‘Elikadura politikak Toki
Administrazioan’ ikastaroan.

G

oiz osoko jarduera izango du ‘Elikadura politikak Toki Administrazioan’
ikastaroak, eta IHOBEko Maria
Jauregiren, Nekazaritza Elikagaien Aldeko
Hirien Sareko Daniel Lopezen, Urduñako
Udaleko Marijo Imazen, Leitzako Udaleko
Markel Azkargortaren eta Gotzone Sesto-

rain gaztagilearen, eta Pello Estanga Anoetako Udal Ordezkariaren eta Maddi Sarasola proiektuaren dinamizatzailearen hitzaldiez gain, eguneko hizlariekin mahaiingurua entzuteko aukera egongo da.
Ainhoa Zabala ikastaroaren zuzendariak
aipatu digunez, “tokiko elikadura politika
publikoak bistaratzea da ikastaroaren asmoa”. Nazioarte mailan gertatzen ari diren
aldaketak nabariak direla dio eta gurean
ere hainbat proiektu lantzen hasiak direla.
“Mahai gainean jarri nahi ditugu, eta eragile ezberdinek, gizarte zibilak eta administrazioak elkarlanean garatu beharreko
bide horretan zer nolako papera jokatzen
duten ikustea”.
Zabalaren iritziz elikadura politika publikoak ezin dira modu isolatuan ulertu.
“Gai transbertsala da”. Gure eguneroko-

“Jaten duguna
noren esku uzten
dugun jakitea
garrantzitsua da”

aren parte den heinean eta administrazio
publikoaren politikek nekazaritzaren garapenean, osasun publikoan, ingurumenean, garapen ekonomikoan eta lurraldearen garapenean eragina dutenez, gai
honen zeharkakotasuna azpimarratzen
du Zabalak. “Elikadura-sistema jasangarri eta osasungarria izatea dute helburu
politika publikoek”.
Ikastaroan azalduko diren esperientziak
herri mailan garatu badira ere, elikadura
politika publikoak administrazioaren entitate maila ezberdinetan landu beharko lirateke Zabalaren ustez. “Udalean, eskualdean, erkidegoan eta nazio mailan egiteko
lanketa da. Europa mailan ere egiten dihardute”. Goitik beherako edo behetik gorako
izaera izan behar dute politika hauek? Zabalaren iritziz bi norabidekoak izan beharko
lirateke. “Garrantzitsua da gizarte zibilaren
eta administrazioaren arteko elkarlana, eta
hau kooperazio, kolaborazio eta konfiantzan eraikitzea”. Horregatik, gertuko esperientziek gizabanakoengan eragin handiagoa dutela deritzo.

...eta kitto!
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Ikastaroan azalduko diren Urduña, Leitza
eta Anoetako esperientziak behar batzuei
erantzuteko sortu zirela dio Zabalak. “Abiapuntu ezberdinak izan dituzte hastapenetan, errealitate eta behar ezberdinei erantzuten dietelako, baina tokiko elikadura sistema jasangarri baten alde lan egiteko
nahia dute amankomunean”. Beste herri
batzuetan edo Euskal Herri mailan antzeko proiektuak garatzeko aukerez galdetuta, Zabalak ez daki proiektuek abiapuntu
bakarra izan dezaketen, “baina interesgarria izango litzateke gutako bakoitzak, herritar eta kontsumitzaile bezala eta eragile
garen heinean, gure buruari galdetzea kontsumitzen ditugun produktuak nolakoak
eta nongoak diren”. Uste du kontsumitzaileek ez dutela produktuen jatorria ezagutzen, “nondik datozen eta nola ekoiztuak diren”, eta kontzientziazio hori garrantzitsua dela deritzo kontsumo eredu jasangarri eta osasuntsua ezarri nahi badugu. “Jaten ari garen hori noren eskutan uzten dugun jakitea garrantzitsua da. Merkatu globalaren esku lagatzen dugun edo gu
geu garen eragileak”. Horretarako, aldaketa kulturala ezinbestekoa dela uste du.
Eskoletako jangelak
Jangelak, jolastokia edo gimnasioa moduan, eskoletako beste elementu bat
gehiago dira. Astean bost egunetan herriko Lehen Hezkuntzako ikasle gehienek
(1.700 baino gehiago) jangelan bazkaltzen dutela kontuan hartzen badugu,
esan genezake jangelaren funtzionamenduak garrantzia handia duela herriko haurren elikaduran.
Euskal Herriko ikastetxe gehienetan bezala, catering enpresek kudeatzen dituzte
Lehen Hezkuntzako eskoletako jangelak
Eibarren. Urkizu, San Andres, Aldatze eta

2019-20 ikasturtean bost menu mota eskainiko dituzte eskoletako jangeletan.

Arrateko Andra Mari ikastetxeetara kanpoko enpresa batek eramaten die janaria
prest eta, ondoren, eskolan berotzen dute. Amañan, La Sallen eta Iturburun, bestetik, sukaldariak dituzte eta euren kozinatzen dute jangelan zerbitzatuko dena.
“Kanpoko enpresa batean prestatutako
bazkaria hotza, lehorra... etorri daiteke.
Hemen kozinatuz gero, bazkaria maitasun
gehiagorekin eginda dagoela pentsatzen
dut”, esan digu Divina Oteiza Amañako
eskolako sukaldariak. Nahiz eta ikastetxean kozinatu, Amaña eta Iturburura kanpoko enpresa batek eramaten dizkiete jakiak, eta La Sallen “betiko hornitzaileei”
erosten dizkiete.
Eusko Jaurlaritzak bost menu mota bereizten ditu eskoletako jangelentzako: menu basala, txerririk gabeko menua, arrautza-esneki-barazkien menua, arrautza-esneki-barazki eta arrainen menua (2019-20
ikasturtetik aurrera) eta nutrizio-premia berezietarako dietak (intolerantziak, alergiak
eta dieta bidezko tratamendu espezifikoa
daukaten patologietarako dietak). Hori
kontuan hartuta, Eibarko eskoletako jangeletan kanpoko enpresek zehaztutako
menua eskaintzen da. “Hiru hilean behin
hiruhileko menuak bidaltzen dizkigute”,
esan digu Maribel Olivan Urkizu eskolako jangelako arduradunak. “Enpresek nutrizionistak dituzte eta menu orekatuak eskaintzen dizkigute”, Arrateko Andra Mariko Marta Gorrotxategiren berbetan. Eskoletan menuak baloratzen dituzte, hurrengo baterako enpresek iritziak kontuan
hartu eta ikasleentzako gustokoak diren

menuak eskaintzeko. “Gainera, gurasoekin berba egiten dugu jangelan eskainiko
diren menuen inguruan, etxean afalduko
duten janariaren osagarriak izan daitezen”,
La Sallekoek esan digutenez.
Elkarrekin, baina nahastu barik
Jangelak eskolen parte dira, baina orokorrean ez da arlo pedagogikoa lantzen
bertan. “Jaten irakasten diegu ahal den
heinean”, diote Aldatzekoek. Urkizun,
adibidez, ‘Gosari osasuntsua’ izeneko egitasmoa jarri zuten martxan, “baina kanpaina puntuala izan zen”. La Sallen, bestetik, birziklatzen erakusten diete ikasleei.
“Monitoreek lehenengo eta bigarren platerrak batzen dituzte, baina postrea dagokion zakarrontzira botatzen dute umeek”.
San Andresen eta Amañan begiraleak dituzte baita ere, eta poliki-poliki jaki berriak
probatzeko animatzen dituzte ikasleak.
“Plater erdia jateko esaten diegu, gutxienez bi koilarakada. Lehen, adibidez, ia
inork ez zuen sandia jaten eta orain euren
fruiturik gustokoena da”, esan digute
Amañakoek. Eskoletan mahai-tresnak erabiltzen irakasten diete eta Iturburun jarrerarekin lotutako neurriak lantzen dituzte
gehien bat. Arrateko Andra Mariko Marta
Gorrotxategik esan digun bezala, “jakiak
proba ditzaten saiatzen gara txikiekin, baina ez ditugu derrigortzen. Eskola txikia
izanda tratu zuzena dugu gurasoekin eta
eurekin adosten dugu nola jokatu. Hori
bai, gurasoek pentsatzen dute gure ardura dela umeei jaten irakastea, baina ez da
horrela”.
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Miren Urizar (Urbat waterpolo taldeko jokalaria):

“Europako txapelketara
joateko aukera asko ditut”
Miren Urizar Urbat waterpolo taldeko jokalari eibartarra lehen probetan hautatu dute 15 urtetik
beherako waterpoloko Europako Txapelketan parte hartzeko. Txapelketa Kirishin (Errusian) jokatuko da
uztailaren 7tik 14ra bitartean. Mirenek 14 urte ditu, DBHko 2. mailako ikaslea da La Salle ikastetxean
eta aurreko asteburuan Bartzelonan izan zen Espainiako selekzioarekin Europako txapelketari begira
antolatu dituzten teknifikazio jardunaldietan.
- Nolako ibilbidea egin duzu orain arte kirol munduan?
Txikitatik egin dut kirol asko: igeriketa, dantza, eskubaloia… eta
orain burubelarri nabil atletismoarekin eta waterpoloarekin. Horrek esan nahi du egunero ditudala entrenamenduak, eta asteburuak oso kargatuta ditudala. Atletismoan gehien gustatzen zaidana jauziak eta xabalina-jaurtiketa dira. Azken batean, xabalina
eta waterpoloa nahiko lotuta daude. 11 urterekin hasi nintzen waterpoloan nire lehengusinarekin batera. Infanti, jubenil eta seniorretan jokatzen dut; asteburu bakoitzean 2-3 partidu izaten ditut.
- Z er mo du z j oa n d a ast ebu ru an Esp ai nia ko se le kzi oa rek in
egin duzun kontzentrazioa?
Ondo joan da. Horrelako teknifikazio kontzentrazioek nola zabiltzan ikusteko balio dute. Oso gutxi falta da Europako txapelketarako. Hainbat kontzentrazio egin ditugu eta azkenekoetan 18
jokalari gelditu gara. Beraz, laster erabaki beharko da Errusiara joango den taldea. Ilusio handia daukat. Horietatik 12 Kataluniakoak dira, hiru Madrilgoak, Alacanteko bat, Kanarietako beste bat
eta ni, euskaldun bakarra.
- Nola aukeratu zintuzten talde horretan egoteko?
Espainiako txapelketan parte hartu nuen Euskadiko selekzioarekin. Eta hortik aukeraketa moduko bat egiten dute. Interesatzen zaizkien jokalariei deitzen diete eta hortik, apurka-apurka, talde definitiboa osatzen joaten dira. Orain dela urtebete inguru hasi nintzen horrelako kontzentrazioetan parte hartzen, eta gabonetan lagunarteko partidua jokatu genuen Italiako talde batekin
Europakoa prestatzen joateko.
- Waterpoloan zer da gehien g ustatzen zaizuna?
Desberdina, berezia iruditzen zait. Lehen ez nuen ezagutzen,
igeriketa besterik ez nuen egiten. Fisikoki eta mentalki asko eskatzen duen kirola da, baina izugarria da gure artean daukagun
giroa. Astero hiru egunetan entrenatzen dut gutxienez, eta denetik egiten dugu: uretatik kanpo fisikoa asko lantzen dugu, eta

uretan igeriketa, teknika, jaurtiketak, partiduak… Gauza asko
landu behar dira.
- Ze l an ib il i z ar e te Ur ba te ko a k d en bo ra l di ho ne ta n E us k ad ik o T xa pe lk e ta L ig a n?
Asteburu honetan azken partidua daukagu eta, irabazten badugu (hori espero dut), hirugarren postuan geratuko gara. Seniorrekin Espainiako txapelketan egon gara eta talde jubenilean ere
baliteke hor egotea.
- Etorkizu nera begira zer espero duzu?
Jarraitzea espero dut, baina badakit zaila dela. Orbeako igerilekua txikia da. Azkenean besteek abantaila gehiago dituzte. Askoz
ere baliabide gehiago dauzkate eskura, eta ohorezko mailakoekin entrenatzeko aukera izaten dute. Waterpoloa beste maila batean dago Katalunia bezalako lekuetan.

www.etakitto.eus
LORADENDA
– Lora eta landare
natural eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29
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Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako ikasleak MITen
Olatz Martinez eta Idoia Ruiz de Apodaca UPV/EHUko Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Eibarko ataleko Energia
Berriztagarrien Ingeniaritza Graduko
ikasleak Bostongo Massachussett Institute of Techonology-n (MIT) daude, hilabete t'erdiko egonaldia egiten MISTI MITSpain Inditex Sustainability Seed Fund
programaren barnean. Programa horren
helburua ehungintza sektorearen jasangarritasuna ikertzea da. Horretarako, Unibertsitate arteko ikasle-irakasleen arteko mugikortasuna finantzatzen du. Proiektu horretan, praka bakeroen higatzeko prozesuan erabiltzen diren materialak aztertzen
ari dira: “Silikarentzat ordezko materialak
bilatu, aztertu eta ebaluatu egin dira, beti
ere material berrien iturria, jasangarritasuna, osasuna eta prozesuen inpaktuak kontuan hartuz, alderdi energetikoa bereziki
nabarmenduz”. Gipuzkoako Ingeniaritza
Eskolako ikasleak UPV/EHUko GMT- 'Materialak+Teknologiak' ikerketa-taldean ordezko materialen efizientzia frogatu ondoren, MITen ari dira material ordezkapenak

Olatz eta Idoia ehungintza sektorearen jasangarritasuna ikertzen ari dira Bostonen.

praken bizi-zikloan duen eragina aztertzen.
UPV/EHUko Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan, Eibarren proiektua Cristina Peña eta
Juan Luis Osa irakasleek zuzentzen dute;
MITen, aldiz, Elsa Olivetti irakaslea da bertako arduraduna. Aurreko urtean aipatuta-

ko ikastegian izan zen MITeko Megan
Dielh ikaslea proiektuko egonaldi osagarria egiten. Proiektuan Koopera fundazioak (Mungia), Washedcolors eta Sepol enpresek (Portugal), eta La Mejillonera-k
(Donostia) parte hartzen dute.

Andrea Garcia “BaGo!az”eko
finalera pasatuko da
'BaGo!az' talent show lehiaketa amaierara ailegatzen ari da eta hirugarren edizio honetako finalera pasa diren hiru nesketako bat Andrea Garcia eibartarra da. Zornotzako Eider Etxeandia eta Irungo Dánae Riañorekin batera arituko da finalean gaur gauean eta irabazlea "Go!azen" telesaileko aktore berria izango da. Hamabost hautagaik hasi zuten otsailean lehiaketa honen hirugarren edizioa eta lehen irabazlea Andrea Garcia
izan zen, Iker Villaren laguntzarekin kantatu zuen Beyonceren "Runnin"
abestiarekin. Ondoren, beste bi aldiz ere eskuratu ditu puntu gehien: bigarren saioan, Britney Spearsen “Baby one more time” kantarekin, eta
seigarren saioan, Maria Redondorekin batera, Demi Lovatoren “Stone
Cold” abestu zuenean.

Armagin, 3-5 beheak

tartak
● enkarguak
etxera
●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

merchandising
serigrafia
lanerako erropa
publiresa@publiresa.com

943 701 497 / 615 799 419
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Gipuzkoako lau txapel ekarri
zituzten Klub Deportiboko atletek
Julen Teran 1.500 metrotan,
Odei Jainaga disko jaurtiketan, Markel Gutierrez bost
kilometroko martxan eta Jone de Castro xabalinarekin
nagusitu ziren Donostian jokatutako Gipuzkoako txapelketetan. Baina lau horiek ez ziren
izan podiumera igo ziren Klub
Deportiboko bakarrak: Carlitou
Mendy eta Garoa Magunazelaia bigarrenak izan ziren jauzi
hirukoitzean eta xabalina jaurtiketan, hurrenez hurren, eta
Kalaka Gonzalez hirugarren
300 metro hesietan. Laugarren postua eskuratu zuten
Nora Zabalak luzera jauzian eta

4x100 metroko mutilen taldeak; eta bosgarren sailkatu ziren Nora Zabala hirukoitzean
eta Imanol Egidazu altueran.
Getxon jokatutako Eskolarteko Kirol Jokoetan, bestalde,
Mogel Isasik talde bezala parte hartu zuen Gipuzkoako txapeldun izateagatik eta Gipuzkoako selekzioarekin jardun
zuten gure herriko beste atleta
batzuk ere. Pello Osoro eta
Enara Magunazelaia xabalinarekin eta Imanol Egidazu disko
jaurtiketan onenak izan ziren,
hiruren kasuan Gipuzkoako selekzioa ordezkatuz, eta Egidazuk 80 metro hesiekin proba

ere bereganatu zuen, azken
kasu horretan Mogel Isasi ordezkatuta. Eibarko taldea zazpigarren geratu zen sailkapen
orokorrean, hainbat probatan
postu bikainak eskuratuta: hirugarren 4x80 erreleboetan

Eskubaloiaz busti zen herria
Nahiz eta eguraldiak ez zuen asko lagundu, Eibar Eskubaloi Taldeak Eskubaloi Jaia egin zuen aurreko asteko asteburuan. Zapatu
goizean Street handball txapelketa egin zen, inguruko herrietakoen
parte-hartzearekin. Eguraldiak kirola pixka bat gogortu zuen baina gaztetxoek oso ondo pasatu zuten. Zoritxarrez igandean ezin izan zen
ekintza burutu. Asteburu osoan klubeko kide guztiak (zuzendaritza,
jokalari, guraso, laguntzaile,...) txosnan
ibili ziren lanean. Eta
domekan, “euritan
dantzan amaitu beharrean, Jo Ta Ke lanean jarraitu genuen, eskubaloiak
behar duen tokia
izan dezan”.

eta pisu jaurtiketan (Pello Osoro), laugarren 80 metrotan
(Manex Sarasua) eta altueran
(Urko Martinez), bosgarren
150 metrotan (Leire Araujo)
eta seigarren 500 metrotan
(Ganix Guenaga).

Mendilibarrek beste urtebete
jarraituko du Eibar entrenatzen
Zaldibarko entrenatzaileak beste urtebeterako berritu du
kontratua, 2020ko ekainaren 30era arte, eta horrela bosgarren denboraldia hasiko du Eibar FT-rekin. Berarekin batera,
bere lantaldeak ere jarraitu egingo du: Iñaki Beak, Toni Ruizek, Andoni Azkargortak eta Jose Anuzitak. Taldeak urte guzti hauetan ondo eutsi dio mailari.

Ekainaren 8an egingo dute Eibarko Itzulia
Klub Deportiboaren Egunarekin lotutako ekintzen barruan, eta bi urtetik behin
egiten den bezala, aurten ere Eibarko Itzulia antolatu dute. 21. edizioa 07:00etan
abiatuko da Depor aurretik eta 33 kilometro eta erdiko ibilbide zirkularra osatuko
dute, Eibarko gailur guztietatik pasatuz: Egoarbitza, Azkonabitza, Galdaramiño, Topinburu, Illordo, Aizketa, Akondia, Garagoitxi, Kalamua
eta Urko, amaitzeko Klub Deportibora itzuliz. Nahi duenak aukera izango du ibilbide motzagoa egiteko, Azitainen amaituta Illordoko gainaren ostean (ibilbidearen erdia baino zertxobait gehiago). Bidean zehar bi anoa-postu egongo dira, bata Asurtzan (Galdaramiño eta Topinburu arteko txabolan) eta bestea Arraten. Ibilbidea puntu
horiz markatuta dago eta ibilbidea Wikiloc webgunean
lortu daiteke. Irteera doakoa da eta ez da beharrezkoa izena ematea; hori bai, Eibarko Itzuliaren kamisetak salgai
daude Deporren, 7 eurotan.

Galdaramiño Igoera
izango da ekainaren 9an
Ohikoa denez, Urkiko jaietako egitarauaren
barruan Galdaramiño igoera jokatuko da
ekainaren 9an, domeka. 11. edizioa izango da
aurten eta goizeko 09:30ean hasiko da proba, honako ibilbidearekin: Galdaramiño (669
m.), Azkonabitza (726), Topinburu (590) eta
Ilordo (525). Urtero bezala, Atzegiko taldeak
ere parte hartuko du, adimen urritasuna duten lagunentzako kirol egokitua lantzeko
mendi-martxan.

...eta kitto!
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Trail irteera bereziarekin
gozatu zuten
Irteera goizeko 05:00etan izan arren, 20 lagun elkartu ziren aurreko domekan logureari eta eguraldi iragarpen eskasari aurre eginez Udaberritraileko ibilbidea
burutzeko. Askorentzat gauez mendian korrika egiten
zuten lehen aldia izan zen eta esperientzia polita bizitzeko aukera izan zuten. Eguraldiak ez zuen lagundu
Egoarbitza gainean egunsentiaz gozatu ahal izateko, baina hala ere jendea errepikatzeko gogoz geratu zen. 18
kilometroko ibilbideari Deporreko tabernan gosalduz eta
tertulia eder batekin eman zioten amaiera.

Lamariano eibartarra Asobal Ligara igo da
Arratetik irten zenetik
eskubaloian ibilbide luzea egin duen Yeray Lamariano atezainak Asobal ligan jokatuko du berriro datorren denboraldian, Viveros Herol Nava
Segoviako taldearekin
maila igotzea lortu duelako. Bidasoa, Leongo
Ademar, Academia Octavio, Antequera, Valladolid
eta Cangas de Morrazo
Asobal Ligako taldeetan
jokatu du aurretik Eibarko atezainak, Frantziako Ligako Chartresekin batera. Viveros Herol Navarentzat lehenengo urtea izango da goi mailan.
Bidasoako Mikel Zabala ez da eibartar bakarra eskubaloiko lehen mailan.

Orain dela mende erdi lortutako
txapela ospatu zuten Urkokoek
1969an Ordiziako Villafrancari 2-0 irabazita Gipuzkoako Kopa
eskuratu zuten Eibar Urkoko jokalariek orduko hartan Atotxako zelaian lortutakoa gogoratu eta ospatu zuten aurreko zapatuan. Giro
ezinhobean lore-eskaintza egin zuten Arraten, alkateak hartu zituen
udaletxean eta bazkaria egin zuten Casino Artista Eibarresen.

Lamariano, horiz,
igoera ospatzen.

Emakumezkoen
Eibar B taldea
Euskal Ligara igo da
Erregional Ohorezko Mailan jokatu
duen Eibar FTko emakumezkoen
bigarren taldeak mailaz igotzea lortu du asteburuan Gasteizko Sansomendin jokatutako hiruko fasean nagusitu ondoren. Probintziako liga irabazi eta gero, asteburuan 3-0 irabazi
zioten Ugaori eta husna berdindu zuten etxean jokatzen zuen Lakuarekin; horrela, lau punturekin nagusitu
ziren sailkapenean, Lakuaren (2 puntu) eta Ugaoren (1) aurretik. Euskal
Kopako finalerdia jokatu behar dute
orain eibartarrek Urolaren kontra; irabazleak zain du Reala B finalean.

Arima Galduak-ek bi talderekin
jokatu du Gasteizko Udaberrin
Gure herriko jugger kirol klubak asko aurreratu du iaztik hona eta oraingoan bi talde aurkeztu zituen Gasteizen jokatutako torneo horretan. Iaz 30 taldetik Arima Galduak 29. postuan sailkatu bazen, aurten 32tik A edo lehen taldeak 22.ean amaitu zuen eta B edo
bigarrena 26.ean sailkatu zen. Bigarren taldean jugger-ean hasiberriak diren jokalariak hartu zuten parte eta baita ondo moldatu ere.

...eta kitto!
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Ipurua klubekoek Gimnasiaren
Eguna antolatu dute biharko
Aurtengoa egun horretako
laugarren edizioa izango da
eta, betikoari jarraituta, denboraldian zehar prestatutako
hainbat ariketa eskainiko dituzte Ipuruako gimnasta guztiek.
Egun osoko jardunean hainbat
ikuskizunekin gozatzeko aukera
izango da eta, ate irekiak aprobetxatuz, interesatuek kirol modalitate horretara gerturatu ahal
izango dira: tapizetan praktikatuz, dibujo eta makillaje tailerretan... Txosna zabalduko dute
eta bidaia bat zozketatuko.
Aurrekoez gain, klubeko
gimnastek denboraldiko gorenean daude lehiaketa kopuru

eta mailari dagokienez. Ohituta gaituztenez, emaitza bikainekin gainera. Gasteizen jokatutako federatuen absolutu
mailako taldekako Euskadiko
txapelketan Ipuruako lau taldek hartu zuten parte eta zortzi domina ekarri zituzten etxera: seniorretan Alaitz Aranbarri
eta Nahia Arguizek txapela eskuratu zuten eta Jenni Hernandezek, Nahia Gonzalezek
eta Arrate Barojak osatutako
taldeak zilarrezkoa; eta juniorretan Sara Aranguren eta Indira del Pino bigarren sailkatu
ziren. Horrez gain, senior eta
junior taldeek txartela eskura-

Amateur mailako jubenil eta kadete taldeak.

tu zuten ekaineko azken asteburuan jokatuko den Espainiako Koparen bigarren faserako.
Azpeitian jokatutako amateur mailako txapelketan, bestalde, Naroa Morenok eta Raquel Irustak Gipuzkoako txa-

pela jantzi zuten kadete B mailan, June Argüello eta Naroa
Perez bigarren geratu ziren senior A eta kadete A mailetan,
hurrenez hurren, eta Nahia Zenarruzabeitia brontzezkoaz jabetu zen jubenil A mailan.

Amañako pilota txapelketako 3. edizioaren finalak jokatuko dira bihar
Lau partidu hartuko ditu bihar eguerdian, 12:00etan hasita, Amañako frontoian jokatuko den pilota jaialdiak. Hainbat jardunaldi izan dituen III. Amañako
Txapelketak egun handia izango du biharkoa, bi finalerdi eta bi finalekin. Hasteko,
benjamin mailako finalerdiak izango dira
jokoan: lehen partiduan, Eibarko Danel
Larrartek eta Aleix Del Reyk Debako Belda-Azkoitia bikotearen aurka neurtuko dituzte indarrak finalerako txartela eskuratzeko asmoz; bigarrenean debarren arteko lehia izango da, Carral-Agirrezabala
eta Zabala-Narbaiza bikoteekin. Jarraian
alebin mailako finalistek izango dute hi-

Eibarko pilota eskolako alebin mailako Ugaitz
eta Oñatz pilotariak finalean izango dira.

tzordua: Oñatz Urkiagak eta Ugaitz Segurolak ordezkatuko dute Eibarko Klub
Deportiboko pilota eskola eta aurrean Soraluzeko Eki Amuategi eta Iker de los
Santos izango dituzte. Jaialdia amaitzeko, lehenengoko bi partiduetako irabazleen arteko norgehiagoka izango da, benjamin mailako txapelduna erabakitzeko.
Eibarko ordezkariekin batera, torneoan
Deba, Elgoibar eta Soraluzeko pilotariek
hartu izan dute parte; alebinetan eibartarrak izango dira finalean (Urkiaga eta Segurola San Juan torneoko finalerako ere
sailkatu dira) eta benjaminetan aukera
badago horrela izateko.

JMR Erreformak-ek irabazi zuen foball-zaletuen Kopako finala
Azkena Adahik ezin izan zuen azkenean
bikoa osatu eta Liga txapelketarekin konformatu beharko da. Ligan izan zuen zorteak (Garajes Garciarekin berdinduta, golaveragea eman zion titulua) ihes egin zion

Kopako finalean eta, JMR Erreformak-ekin
hiruna berdindu eta gero, penaltietan amore eman behar izan zuen. Lehia handia ikusi zen partiduan, indarrez ezin berdinago,
eta Hidalgok, Kepak eta Jonek lortutako
golek erantzuna izan zuten Hichanek, Bayek eta Ruanek gauzatutakoetan. Azkena Adahi azpitxapeldunak etzi izango du hurrengo
erronka, Kirolbet Saria izango delako jokoan. Urtero Ermua eta Eibarko txapeldunen artean jokatzen
den partidu horretan oraingoan Duran-Duran izango du aurkari. Partidua goizeko 10:00etan hasiko da.

38. edizioko ohorezko koadroa
Kopako finala amaitu eta gero, denboraldi honi zegokien sari-banaketa ekitaldia egin zuten Unben bertan. Koadroa
honela osatu da: Ligari dagokionez, txapelduna, Azkena Adahi; bigarren, Garajes Garcia; hirugarren, Durango; kiroltasuna, Chic; goleatzaile nagusia, Kepa
Osoro (Azkena Adahi); gol gutxien jasotako atezaina, Asier Hernandez (Azkena
Adahi); eta piszinazo kaxkarrena, Rafa
(Chic). Kopari dagokionez, txapelduna,
JMR Erreformak; azpitxapeldun, Azkena;
eta finaleko jokalari onena, Luis Ruan
(JMR Erreformak).

...eta kitto!
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Lehendakari Saria jokatuko dute bihar
Elgoibarko San Migueleko bolatokian
A urreko zapatuan amaitu zen Elgetako bolatokian Gipuzkoako 50.
hiru-txirlo txapelketa Angel Ibarluzea elgoibartarraren garaipenarekin.
Azkeneko bolarekin lortutako hirukoak apurtu zuen Asola Berriko Ganix
Rodriguezekin zuen berdinketa. Azken jaurtialdi horretan 13 urteko Beñat Villar bergararrak irabazi zuen, parrekoetan Bittor Astigarraga eibartarra gaindituta. Azken hau beteranoen sailkapenean nagusitu da eta,
horrez gain, Asola Berrik taldekakoa bereganatu du. Bihar Elgoibarko San
Migueleko bolatokian Lehendakari Saria izango da jokoan, amaitu berri
den Gipuzkoako txapelketan lehenengo 64 postuetan sailkatutako bolariekin, kanporaketa bidez. Tiraldia goizeko 11:00etan hasiko da. Ondoren bazkaria izango da 14:30ean eta Jesusmari Azpiazu “Txorti”, Joxe
Mari Azpiazu “Santa” eta Julian Loiola omenduko dituzte. Bazkal ostean Gipuzkoako txapelketako sail guztiak banatuko dira, Eibarko BIG ION
musikariak girotuko duen ekitaldian.

Avia Eibar Rugbyko
emakumezkoak indartsu
zazpiko errugbian ere
Emakumezkoen Avia Eibar Rugby Taldeak Rugby Seven Challengea eskuratu zuen aurreko asteburuan Valentzian eta, ondorioz, Erreginaren Kopa jokatuko du datorren denboraldian. Eibartarrak ligaxkan Shamrocki (360), Pinguinas Burgosi (17-5), Les Abellesi (32-19) eta Pozuelori (29-0) gailendu ondoren, Sevillako Kokodriloei irabazi zien finala 19-20. Hamabosteko errugbian denboraldi bikaina egin dute Avia Eibar Rugby Taldeko emakumezkoek (Euskal Liga irabazi eta Ohorezko B Mailara igo
dira) eta zazpiko errugbian lortutako emaitza honekin denboraldia borobildu dute. Astelehenean Udalak harrera
egingo die, 18:30ean hasiko den ekitaldian.

13 urteko Beñat Villarrek irabazi zuen Elgetako tiraldia.

Eneko Korta judoka Gipuzkoako
txapeldun alebin mailan
Aurreko domekan Legazpiko Bikuña kiroldegian jokatutako eskola kirolaren Gipuzkoako txapelketan Kalamuako hainbat judokek
hartu zuten parte alebin mailako
lehiaketan. Aurretik denboraldian
jokatutako bi jardunaldietan erakutsitako bidetik, Eneko Kortak bere
nagusitasuna erakutsi zuen oraingoan ere: finalean borroka guztiak
irabazi zituen, ippon bidez bostak,
teknika ikusgarriak erabiliz eta
ikusleen txaloak jasota. Kalamuakoen hurrengo hitzorduak ekainaren 10ean (jiu-jitsuko Batzar Nazionala Madrilen) eta 15ean (Bansander Saria Santanderren eta infantil eta kadete mailako torneoa
Urrugnen) izango dira.

Urbatek Euskal Herriko
waterpolo txapelketako
finala jokatuko du gaur
Eibarko taldeak, kostata
izan arren (penaltietan lortu zuen garaipena), hirugarren partidu erabakigarrirako txartela eskuratu zuen
aurreko barixakuan Orbean. Leioan galdu eta gero
derrigortuta zegoen irabaztera, eta aldea ere lortu
zuen partidua erosoago irabaziko zuelakoan: 8-4 aurretik joan ziren Urbatekoak, baina azkenean zortzira
berdinduta amaitu zuten.
Aiora Unzeta
Azken unean, baina, penaltietan 6-5 irabaziteko. Gaur izango da zirt edo zart egiteko norgehiagoka: Askartzak edo Urbatek, zeinek txapela
jantzi. Urbateko alebin mailako bi taldek, bestalde, urtero legez Zaragozako torneoan hartu zuten parte, Espainia osotik joandako beste 16 ordezkarirekin, eta 6. eta 8.
postuetan amaitu zuten. Aiora Unzeta torneoko golegile
nagusia izan zen.
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klisk batean
eibar

UXUE IGARZA. “Euskal Jaia”.

...eta kitto!

elkarrizketa 23
2019-V-31

Eibar eta Peruren arteko harremanak estutu ditu
azken 17 urteetan Egoaizia Gobernuz Kanpoko
Erakundeak. Piura eskualdean dihardu lanean
Egoaiziak eta handik etorri da Rosa Prieto, CIPCA-ko
(Nekazaritzaren Sustapen eta Ikerketa Zentroa)
zuzendari nagusia. Egoaiziako lagunak eta hemengo
erakundeak agurtzeaz gain, Piurako egoeraren berri
ematera etorri da Prieto.

ROSA PRIETO
(CIPCA-KO ZUZENDARI NAGUSIA):

“Oso esker onekoak
gara euskal
komunitatearekin”
- Z e i n d a z u r e b i s i ta r e n a r r a zoia ?
Alboan GKE-k gonbidatuta
etorri naiz. Egoaiziarekin 17 urte daramatzagu elkarlanean,
gaur egun gure aliatu onenak
dira eta Euskal Herriko erakundeen laguntza jaso ahal
izan dugu eurei esker. Guretzat oso garrantzitsua da, diru
horrekin landako biztanleria txiroa laguntzen dugulako. Beraz,
Egoaiziako lagunak bisitatzeaz
gain, laguntzen diguten erakundeekin egon naiz.
- Zuentzat berebizikoa da hem eng o era kund eek in ha rre m an ak el ik atu e ta b izi ri k
mante ntzea?
Fluxua alde bietan eman behar da. Hemendik sustatzen
diren akzioei aurpegia jartzeko
etorri naiz. Bestetik, garrantzitsua da kooperazio taldeek Peruko errealitatea ondo ezagutzea, hemengoarekin alderatuz
oso ezberdina delako. Behar
asko dago eta oraindik urritasun handia dugu osasun eta
hezkuntza zerbitzuen sarbide
eta kalitatean. Uraren eta hondakin solidoen kudeaketarekin
arazoak ditugu, nahiz eta Europarekin alderatuz kontsumo
erritmo baxuagoa dugun. Baliabide naturalak oso garrantzitsuak dira Piuran eta, ingurugi-

roa zaintzen ez denez, klimaaldaketak eragiten digu. ‘El Niño’ fenomenoak asko eragiten
digu eta orain dela urte bi, adibidez, uholde handiak egon ziren. Naturaren menpe bagaude ere, ahal den heinean arazoak prebenitzeko jardun behar dugu. Bestela kalte asko
egongo dira eta kaltetuenak,
beti, pobreenak izaten dira.
- Z ein tzu k d ira CIP CA -k e ta
Eg oai zi ak ga rat ze n d it uzt en
ekintza nagusiak?
Hainbat lerro dituen erakunde-plana osatu dugu. Batetik,
gai ekonomiko-produktiboa dago. Kooperatibetan antolatzen,
ekoizpena hobetzen eta komertzializazioan laguntzen diegu ekoizleei. Bigarrenik, arlo
soziala dago. Haurren atentzioan lan handia egiten dugu,
oraindik desnutrizio arazo handiak ditugulako; hezkuntza sarbidea hobetu egin da, baina
hezkuntzaren kalitatea hobetzea falta zaigu; eta uraren kalitatea hobetu nahi dugu, ez
dugulako edateko urik eta ho-

“Dependentziarik
ez dugu sortu nahi,
aktore lokalen
gaitasunak indartzea
da gure asmoa”

rrek haurren osasunean eragiten du. Horretarako familiak
sentsibilizatu, osasun- eta hezkuntza-sektoreak artikulatu,
eta erakundeekin elkarlana
sustatu behar dugu. Komunitateen etorkizuna dago jokoan.
Hirugarren lerroa ingurugiroari
dagokio, uraren erabileraren
gaia eta basoberritzea lehenetsi ditugu. Goiko basoa hondatzen badugu, ez da ura atxikituko duen esponjarik egongo
eta ‘El Niño’-k eragin handia
izango du beheko aldean,
uholdeak sortuz. Laugarrenik,
erakundeekin harremanak indartzeko lerroa dago. Herritar
arduratsuak eta parte-hartzaileak hezi nahi ditugu komunitateen garapenean subjektu
aktiboak izateko. Eta bestetik,
udal-erakundea trebatu nahi
dugu gizarte zibilaren eskaerak
jasotzeko gai izateko eta gobernu irekia ezartzeko. Eibar
eta Berrizko Udalarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin

eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin
proiektuak ditugu, beraz, oso
esker onekoak gara euskal komunitatearekin. Kakaoa ekoizten duen Procap kooperatibarekin elkarlanean gabiltza eta
azpimarratzekoa da emakumeek garatutako proiektua dela. Genero ikuspegia nagusi da
egiten dugun guztian. Izan ere,
emakume batek autonomia
ekonomikorik ez badu, bere
eskubideak zeintzuk diren ez
badaki eta trebakuntzarik ez
badu, gizonezkoek emakumeak menderatzen jarraituko dute, batez ere landa-guneetan.
- 17 urte eta gero, Egoaiziare kin e lk arl ana k de nbo ra
gehiagoz jarraitu behar du?
Bai, gauza asko dago egiteke oraindik, behar asko dagoelako. Ez dugu dependentziarik sortu nahi, aktore lokalen
gaitasunak indartzea da gure
asmoa, euren garapena sortzeko gai izan daitezen.

...eta kitto!
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“Eibarren galtzeko zorian dauden
espezieak aurkitu ditugu”

LEIRE PAZ
(biologoa)

Ekainaren 5ean, Ingurumenaren Nazioarteko egunean, “Eibarko ondare
naturala” hitzaldia eskainiko du Portalean EKOLUR-eko Leire Paz
biologoak. Hitzaldia Udaleko Ingurumen Sailak antolatu du eta euskaraz
izango da. 18:30ean hasiko da eta ordubete iraungo du. Saioan Eibarko
Ondare Naturalaren Inbentarioaren emaitzak aurkeztuko ditu Leirek.
Proiektu hori Udaleko Ingurumen Sailak 2018an egin zuen udalerriaren
dibertsitate naturalaren ezagutza eguneratzeko eta zabaltzeko.
Eguazteneko hitzaldian egindako lan hori laburbiltzen duen folletoa
banatuko zaie gerturatzen diren guztiei.

- Eibarko ingurune naturala aztertu duzue. Nondik eta nola
abiatu da ekimena?
Udalak eskuartean zeukan informazioa zaharkituta zegoela
eta zehaztasun gehiago behar zela ikusita, udaleko ingurumen
teknikariak lan hau egitea eskatu zigun. Eibarko udalerriaren
ingurune fisikoaren azterketa egin dugu eta hainbat alderdi jorratu ditugu: klima, orografia, geologia, hidrologia, lursoruak,
landaretza, animaliak, konektagarritasun ekologikoa eta paisaia. Txosten potolo eta sakona egin genuen. Teknikoek euren eguneroko lanean erabili ahal izango dute, baina ikusi zuten emaitza oso interesgarriak zirela eibartarren artean ezagutzera emateko. Horregatik emaitza hauek laburtzen dituen folleto bat egin dugu hitzaldian banatzeko. Bi hizkuntzatan dago
eta primizia izango da.
- Zer azalduko duzu eguazteneko hitzaldian?
Azalpen oso teknikoa ez egiten saiatuko naiz. Folletoan laburbiltzen dena azalduko dut gehienbat. Adibidez, Eibarren interes geologikoko formakuntzak daudela aipatuko dut. Bost
daude eta garrantzitsuena “Eibarko dikea” da. Edonor joan daiteke ikustera eta hitzaldian horri buruzko informazioa emango
dugu. Landaretzaren aldetik edo animalien espezieen aldetik,
Eibarren daukagun ideia da natura oso eraldatuta dagoela eta
basogintza-landaketa pila bat dagoela. Eta egia da, landaketa
mota horiek oso azalera handia hartzen dute, baina, hala ere,
Europa mailan interesa daukaten habitat eta landaretza mota
batzuk ditugu hemen. Mehatxatutako landareak daude, bi iratxe espezie, esaterako, eta animalien aldetik ere badaude me-

Baroja Collet artistak erakusketa
zabalduko du gaur Bergaran
J uan Luis Baroja Collet artista eibartarraren “Iragaten”
erakusketa zabalduko dute gaur Bergarako Aroztegi aretoan (Barrenkale, 7), Bergarako Udalak antolatuta. Iaz Amañako jaietarako auzoan bertan zabaldu zuen “Recuerdos Amañados” izenekoa eta gero, artistak banaka egingo duen hurrengo erakusketa izango da gaur Bergaran zabalduko duen
hau. Ekainaren 16ra arte egongo da ikustera joateko aukera,
martitzenetik barixakura 18:00etatik 20:30era;, zapatuetan
12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:30era; eta domeka
eta jaiegunetan 12:00etatik 14:00etara.

hatxatutako espezieak: fototranpeoaren bitartez, argazkietan
ikusi genuen Eibarren lepahoria (marta) badagoela. Galtzeko
zorian dagoen haragijalea da eta ez genekien lur hauetan zegoenik. Beste adibide bat jartzearren, badago kaprikornio handi bat, arrubioa, miru gorria, hainbat saguzar espezie ezberdin… Gauza interesgarri eta politak daude Eibarren, baina ikusten jakin behar da.
- Nolako teknikak erabiltzen dituzue?
Kanpoko lana egin dugu, habitatak eta landaretzak ikusi ahal
izateko. Faunaren inguruan argitaratuta dauden artikulu eta liburuak pilatu ditugu eta kanpoko lana egiterakoan aztarnak bilatu ditugu. Adibidez, basurdeen oinatzak, azeri gorotzak eta horrelako gauzak. Hegaztiak ikusi eta entzun egiten dira, baina beste animaliak, ugaztunak gehienbat, oso zailak dira ikusteko. Beraz, zeharka bilatu behar da informazioa, aztarnen bitartez edo
gauez mugimendua detektatzen duten kamaren bidez. Saguzarrak ikusteko aditu bat ekarri genuen. Animalia horiek ultrasoinuak emititzen dituzte eta gauez detektore batzuekin identifikatu ahal izan genituen.
- Beraz, hitzalditik Eibarko beste irudi batekin aterako gara,
Eibarri buruz hitz egiten dugunean hiribarruan bakarrik pentsatzen dugu, baina Eibarko udalerriaren azalera oso handia da.
Guztira 24 kilometro karratu hartzen ditu. Gauza oso interesgarriak daude. Inbentario horretan diagnostikoa ere sartu genuen
eta udalari proposatu genizkion ingurumena kudeatzeko irizpideak. Hobetu beharreko gauzak hobetzeko eta mantendu beharrekoak mantentzeko, azken finean.
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Lord Witch, Mago de Oz, Hesian eta
Nogen Sanjuanetako kontzertuetan
Sanjuanak berotzen joateko kontzertu bi egingo dira aurreko asteburuetan. Ekainaren 15ean, zapatua, Lord Witch bergararrak eta Mago
de Oz heavy metal talde madrildar famatuak joko dute Untzagako oholtzan 22:00etan; eta hilaren 22an, zapatua, Hesian nafarren eta Nogen
donostiarren txanda izango da.

Diru-laguntzak koadrilei
Udaleko Kultura Batzordeak jakinarazi duenez,
zabalik dago koadrilei San Juan jaietarako ematen
zaizkien diru-laguntzak eskatzeko epea. Ez dago ez
adin mugarik, ezta koadrila bakoitzeko kide kopuru
mugarik ere, eta bai koadrilen izenak, bai
kamisetetako esloganak edo mezuak euskaraz izan
beharko dira. Eskaerak egiteko, aurretik dendetan
aurrekontua eskatu beharko dute eta, ondoren,
taldearen izenarekin eta ordezkariaren izen eta
kontaktuarekin entregatu beharko dituzte, Kultura
Sailean (Portalean) edo kultura@eibar.eus helbidera
bidalita. Koadrilaren partaideen izen-abizenak ere
bidali beharko dira. Ekainaren 7an, 12:00etan
amaituko da epea.

Aurrematrikula zabalik euskaltegietan

Dibujo eta Zeramika udal
eskoletako ikasleen erakusketa
Atzo zabaldu zuten ikasturte amaierako erakusketa Dibujo eta Zeramika udal eskoletako ikasleek Portalean. Kurtso honetan zehar eskolako ikasleek egindako artelanekin prestatu duten erakusketa ekainaren
18ra arte zabalduko dute, astelehenetik domekara bitartean, 18:30etik
20:30era.

2019/2020 ikasturterako aurrematrikula egiteko epea
zabalik dago Eibarko Udal Euskaltegian eta AEK-n.
Batean zein bestean ekainaren 19rako eman beharko
da izena, eta deskontuak lortzeko aukera ere
eskaintzen dute. Ematen dituzten mailatan eta
ordutegietan eskaintza zabala dago. Informazio
gehiago: AEK (Sostoatarren, 1 / eibar@aek.eus /
943-201379); Udal Euskaltegia (Bista Eder, 10 /
euskaltegia@eibar.eus / 943-700912).

Hiru egunetan eskainiko dute
“Birakatube” dantza ikuskizuna
Datorren astean hiru dantza emanaldi eskainiko ditu Biraka Dantza
Taldeak Coliseo antzokian. Urtero lez, ikasturte amaierarako ikuskizun
berezia prestatu dute urte osoan dantza ikasten ibiltzen diren 6-27 urte
bitarteko dantzariek. Oraingoan eskainiko duten ikuskizunak “Birakatube” izenburua dauka eta Eibarko, Soraluzeko, Elgoibarko eta Mendaroko 178 bat dantzarik hartuko dute parte, taldeka antolatuta. Gaur egun oso ezagunak diren
(Youtuben dauden, hortik izena) 22 kantu koregrafiatuko dituzte. Eguazten,
eguen eta barixakuan taularatuko dute
ikuskizuna, hiru egunetan 20:00etan hasita. Sarrerak 3 euro balio du.

Ekaineko ekitaldiak El Corte Inglesean
Hilabete osorako doako jarduerak prestatu dituzte
El Corte Inglesean. Bihar 18:00etan “El regreso
de Mary Poppins” pelikula emango dute.
Ekainaren 8an, berriz, Monda eta Lironda pailazoek
“Detektibeak” eskainiko dute, 17:30ean.
Ekainaren 14an (barixakua), 18:30ean, Koldo Seco
Velez psikologo eta sexologoak “Sexualidad
y pareja” hitzaldia eman eta liburuaren aurkezpena
egingo du (izen-ematea Liburu sailean,
3. solairuan). Eta ekainaren 15ean, 18:00etan,
eskulan-tailerra egingo dute.

...eta kitto!
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Ignacio Zuloagaren obrak ikusi ahal
izango dira Bilbon gaurtik aurrera
Bilboko Arte Ederren museoak Ignacio Zuloaga eibartarraren ehun obra inguru bildu
ditu artistaren atzera begirakoa
osatzeko.
“Zuloaga

1870–1945” izenburuko erakusketa gaurtik aurrera egongo da ikusgai, urriaren 20ra arte, eta bertan 95 obra bildu dituzte, 15 esparrutan egitura-

tuta. Bilduma hiru aldi biografiko handitan banatuta dago
eta, erakusketari hasiera emateko, Zuloagak 1890eko hamarkadan, Parisen margotutako gaztaroko obra multzo
oparo eta ia ezezaguna ikus
daiteke.
Erakusketako obra batzuk
Bilboko museoan gordetzen
dira, esaterako, Kardinala
(1912) eta Mathieu de Noailles
kondesaren erretratua (1913).
Horiekin batera, hainbat tokitako partikularrek eta erakundeek maileguan lagatako lanak
ikus daitezke eta, komisarioen
berbetan, erakusketan bildu

dituzten artelanen %60 inguru
ez da inoiz erakutsi.

Aukeratu dute alkohol larregi
edatearen kontrako pegatina
Sanjuanetan alkohol larregi ez edateko mezua umore kutsuarekin zabaltzeko pegatina irabazlea aukeratu dute lehiaketara aurkeztu dituzten 11 lanen
artean: Xabier Arrieta Aldazabal-en “Garagardua zein ardua, ez edan mordua!”
izenburukoa hautatu dute epai-mahaikideek. Zorionak!

Harvey Wang zinegile eta
argazkilariaren saioak agurtuko
dute Argazkilaritza Maiatzean
Aurreko zapatuan egin zuen
euriaren eraginez, udaletxeko arkupeen babespean egin
behar izan zituzten Argazkilaritza Topaketak Klub Deportiboko Argazkilaritza taldekoek.
Hala ere, aurreikusitakoari jarraituta, erakusketa kolektiboa
ikusgai ipintzeko, estudioko

erretratuak ateratzeko zein argazki artistikoak saltzeko berdin berdin moldatu ziren. Argazkilaritza Maiatzean egitarauaren barruan antolatu dituzten erakusketa batzuk amaitu
badira ere, beste batzuk ikustera joateko azken aukera
egongo da gaur: Klub Deporti-

boko Argazkilaritza Taldearen
erakusketak El Ambigú eta
Portalea tabernetan daude; Argizaiola Saria 2018, Deportibo
tabernan; Emilia Valenciaren
“Gauza xumeen aldetik” izenekoa, El Corte Inglesean; eta
Nazioarteko Gipuzkoa Saria,
Untzagako Jubilatu etxean.
Eta aurtengo egitaraua agurtu baino lehen, azken jarduera
batentzat tartea izango da
oraindik: Nueva Yorkeko Harvey Wang antropologo, zinegile eta argazkilaria Donostian
eta Bartzelonan egon behar

dela aprobetxatuta, Eibarren
proiekzioa eta solasaldia antolatu dute eguenerako, 19:00etatik 21:00etara Portalean
(areto nagusian). “From Darkroom to Daylight” (“Del cuarto oscuro a la luz”) pelikularen
emanaldia (gaztelaniaz, azpitituluekin) eskaini eta, jarraian,
horren egilearekin solasaldia
egingo da, itzultzaile baten laguntzarekin. Saioan parte hartu nahi duenak 10 euro ordaindu beharko du (izen-ematea
eta informazioa: argazkilaritza@deporeibar.com).

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

EH Sukarrak ELGETAN
joko du bihar
Elgetako Espaloia antzokian du
hitzordua bihar, gaueko
22:30etik aurrera, Eibarko
EH Sukarrak, Kultur Hiru
taldeko kideek antolatutako
kontzertuan. Sarrerak salgai
daude 12 eurotan hainbat
tokitan, tartean Kultu tabernan,
eta egunean bertan 15 eurotan
salduko dira. 1989an sortutako
taldeak Soraluzeko gaztetxean
eskaini zuen lehenengo
kontzertua eta, ordutik,
ehundaka eszenategietan izan
dira, Euskal Herrian eta
hemendik kanpo. Horrez gain,
bederatzi disko kaleratu dituzte
orain arte eta Sukarra Zugaz
Tour izenarekin ekin dioten
kontzertu biraren abestiekin
aurkeztuko dira.

hildakoak
- Jesus Delgado Delgado. 75 urte. 2019-V-23.
- Jose Luis Vinacua Lafuente. 75 urte. 2019-V-24.
- Mª Luisa Azkarate Ortiz de Zarate. 93 urte. 2019-V-24.
- Nicasio Talego Barba. 76 urte. 2019-V-26.
- Ignacio Mª Garitano Manorga. 80 urte. 2019-V-26.
- Manuela Gabilondo Iturralde. 86 urte. 2019-V-29.

farmaziak
Barixakua 31
EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

Zapatua 1
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 2
EGUNEZ

Zulueta (San Agustin, 5)

Astelehena 3
EGUNEZ

Morgado (San Agustin, 3)

Martitzena 4
15 EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

jaiotakoak
- Helene Garcia-Pascual Ramos. 2019-V-18.
- Irati Ugalde Landaburu. 2019-V-19.
- Aiora Samper Romero. 2019-V-22.
- Uxue Guadalupe Limascca Agirre. 2019-V-23.
- Aitana Arrieta Cordon. 2019-V-23.

Eguaztena 5
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

Eguena 6
EGUNEZ

Barandela (Z. Agirre, 4)

Barixakua 7
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

GAUEZ BETI

-2019AN-

Zulueta (San Agustin, 5)

telefono
jakingarriak

SUDOKUA
“Martin Zalakain”
ARRASATEN bihar
Antzerkia, literatura, musika
eta dantza batzen dituen Argia
dantzari taldearen “Martin
Zalakain” ikuskizuna Arrasatera
ailegatuko da bihar. Juan
Antonio Urbeltzen eta Ander
Lipusen gidaritzapean
sortutako ikuskizunean Argia
(Donostia), Duguna (Iruñea),
Maritzuli (Biarritz), Elai-Alai
(Portugalete), Haritz (Elgoibar),
Gure-kai (Deba), Arkaitz
(Añorga) eta Kezka (Eibar)
dantza taldeetako dantzariek
hartuko dute parte. Amaia
Antzokian izango da
emankizuna, 19:30ean.

A U RR E KO A R E N
E MAIT Z A

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 ....................900 17 11 71
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Eibar Ospitalea. ........943 03 29 00
Mendaro ospitala......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................944 33 33 33
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
Grupo Egun Bat (Jokazale
Anonimo eta Familiak) ...699 37 75 20

...eta kitto!

28 agenda
2019-V-31

Barixakua 31

Domeka 2

Martitzena 4

MUSIKA AUZOZ AUZO

JAIALDIA

IKASTEN

KALEETAN KANTUZ

18:30. DJ Arno. Torrekuako
parkean.

11:30. “Feria rociera”
zabaltzea.
12:30. Dantzak, Laune
(Ermua) akademiaren
eskutik.
13:00. Dantzak (sevillanak),
Eva (Eibar) akademiaren
eskutik.
13:30. Dantzak (sevillanak)
Aire Andaluz (Amaña)
taldearen eskutik.
14:30. Moda desfilea,
Galdakaoko Alma
Flamencaren eskutik.
15:00. Bazkaria, Rocio
erara.
17:00. Musika emanaldia,
Galdakaoko Los Primos
taldearen eskutik.
Antolatzailea: Lau Bide
taberna. Amañan.

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

17:00. Kaleetan Kantuz
dantza taldearen entsegua
(hastapena, beteranoen
entsegua 18:00etan hasiko
da). Untzagako jubilatu
etxean.
19:30. Kaleetan Kantuz
abesbatzaren entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

ZINE-FORUMA
19:00. “Viaje al cuarto
de una madre” (Celia Rico
Clavellino), Pagatxa
emakume elkartearen
eskutik. Dinamizatzailea:
Izaskun Rodriguez Elkoro.
Doako jarduera irekia.
Portalean (areto nagusian).

BILERA IREKIA
19:00. Sanjuanak
prestatzeko, Jaixak Herrixak
Herrixandakok deituta.
Txaltxa Zelaian (eguraldi
txarra eginez gero, Arrate
Kultur Elkartean, 1. pisuan).

Zapatua 1
KIROLA EUSKARAZ BIZI
09:00. Olinpiadak.
Gurasoentzat autobusak
09:20an eta 09:45ean,
Urkizu, Amaña eta
Untzagatik. Oinez igotzeko
09:10ean elkartuko dira
Institutuko sarreran.
Iturburun.

TAILERRA
18:30. “Argitu tailerrak”
ekimena, Portalean
(ikastaro gelan).

AURKEZPENA
19:00. …eta kitto! herri
aldizkariaren ikerketaren
aurkezpena. Sarrera librea.
Portalean.

ZINEA
18:00. “El regreso de Mary
Poppins”. Doan. El Corte
Inglesean (ekitaldi aretoan).

ODOL-EMATEA
18:00. Odol-emaileentzat
odola emateko saioa.
Anbulatorioan.

ARGAZKILARITZA

Eguaztena 5
HITZALDIA
18:30. “Eibarko ondare
naturala”, euskeraz, Leire
Paz-en (Ekolur Asesoria
Ambiental) eskutik.
Portalean (areto nagusian).

DANBORRADAKO ENTSEGUA
19:00. Umeen entsegua.
20:00. Nagusien entsegua.
Bittor Sarasketako 7an
(Beistegi eraikinean).

19:00. “From Darkroom
to Daylight” (“Del cuarto
oscuro a la luz”) pelikularen
emanaldia (gaztelaniaz,
azpitituluekin) eta Harvey
Wang egilearekin solasaldia,
Argazkilaritza Maiatzean-en
barruan. 10 euro (izenematea eta informazioa:
argazkilaritza@deporeibar.
com). Portalean.

EIBARKO KANTUZALEAK

Astelehena 3

19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

IKASTEN

DANTZA

10:30. Antzerkia. Luzatze
ariketak. Portalean.

20:00. “Birakatube”,
ikasturte amaierako dantza
emanaldia, Biraka
Dantzaren eskutik. 3 euro.
Coliseoan.

ELKARRETARATZEA
12:00. Jubilatu eta
pentsiodunena, pentsio
duinak eskatzeko. Untzagan.

DANTZA

Erakusketak
Maiatzaren 31ra arte:
– KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAREN ARGAZKIAK
LL(El Ambigú eta Portalea taberna)
– ARGIZAIOLA SARIA 2018KO ARGAZKIAK (Deportibo taberna)
– EMILIA VALENCIAREN ARGAZKIAK (El Corte Inglés)
– NAZIOARTEKO GIPUZKOA SARIA (Untzagako Jubilatu Etxea)
Ekainaren 2ra arte:
– “EIBARKO INDUSTRIA-SAREAREN BERRERAIKUNTZA
LL1938-1942” (Eibarko Armagintza Museoa)
Ekainaren 18ra arte:
– DIBUJO ETA ZERAMIKA UDAL
LLAMAIERAKOA (Portalea)

AMAÑAKO DANBORRADA
19:00. Umeen entsegua.
20:00. Nagusien entsegua.
Amañako herri ikastetxean.
20:00. “Birakatube”,
ikasturte amaierako dantza
emanaldia, Biraka
Dantzaren eskutik. 3 euro.
Coliseoan.

GIMNASIAREN EGUNA
11:00. Ipurua gimnasia
erritmika taldearen eskutik.
Untzagan.

Eguena 6

ESKOLETAKO IKASTURTE

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, MIKEL
Mondragon Urizar,
astelehenian 5 urte
bete zenduazen-eta.
Musuak famelixaren
partez.

laztanak emoten...
943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, OIHAN!!,
gaur 2 urte betetzen
dozuz-eta!! Musu
haundi-haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, MARKEL
Kortajarena.
Martitzenian 7 urte
bete zenduazen-eta.
Musu mordua
famelixaren partez.

Zorionak, ANTON,
domekan 4 urte beteko
dozuz-eta. Patxo
mordo bat etxeko
guztion eta, batez be,
Sabinaren partez.

Zorionak, GAEL, etzi
4 urte beteko dozuzeta! Etxeko alaittasuna
zara. Besarkada haundi
bat famelixaren eta,
bereziki, Ainen partez!

Zorionak, ELENE!,
aste honetan 6 urte
bete dozuz-eta!
Famelixaren partez.

Zorionak, NAROA!!
Oso ondo pasa zure
egunian. Musu pilla
bat danon partez.

Zorionak, AITA,
domekan urtiak
beteko dozuz-eta.
Asko maite zaittugu.
Etxekuen partez.

Zorionak, URKO, gaur
8 urte betetzen dozuzeta. Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, hillaren 22xan jaixotako
AIORA, eta IHINTZA bere amatxo,
24an urtiak bete zittualako. Musu
haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, KEPA!,
eguaztenian 11 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, URKO, 7 urte daguaneko!
Patxo haundi bat etxeko danon
partez! Segi holaxe, mutil haundi!

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
1ean: 17:00, 19:45, 22:30
2an: 17:00, 20:00
3an: 20:30

(2 ARETOAN)
1ean: 17:00, 19:45, 22:30
2an: 17:00, 20:00
3an: 20:30

”La viuda”

”Un hombre fiel”

Zuzendaria: Anthony Russo

Zuzendaria: Louis Garrel

(ANTZOKIAN)
1ean: 17:00, 19:45, 22:30
2an: 17:00, 20:00
3an: 20:30

”Aladdin”
Zuzendaria: Guy Ritchie

iragarkilaburrak

i

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

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, beti ere 4 ASTERAKO,
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 J. Etxeberria kalean. 3 logela, 2 egongela, sukaldea eta komuna. 85
m2. Kalefakzioarekin. Tel. 615-781231.

1.2.Errentan
– Pisua alokagai Donostiako Antigua auzoan, abuztuaren 15etik irailaren 15era. Hondartzatik 5 minutura. 55 m2. Berriztuta eta
igogailuarekin. 2 logela, egongela-jangelasukaldea, komuna eta Wifia. Hamabostaldia 1.600 eurotan. Tel. 669-027734. Angel.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Erreferentziak. Tel. 666-197831.
– Pisu zoragarria alokagai Donostian, ekainaren 1etik irailaren 30era. 2 logela, sukalde-egongela eta 2 komun. 3 igogailu eta
garajearekin. Tel. 689-232882. Judith.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren
irailetik aurrera. Lau lagunentzako. Tel. 634419894.
– Pisua alokagai Eibarko Bidebarrieta kalean. 3 logela eta 2 komun. 110m2. Altzari
guztiekin. 700 euro, garajea aukeran (120
euro). Tel. 607-534881.

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

3. Lokalak
3.2.Errentan
– Garaje itxia alokatzen da San Andres
kalean. Tel. 656-733131. Lourdes.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Asteburuak barne. Tel. 631-369988.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ere. Tel. 697764177.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka.
Asteburuak barne. Baita gauez ospitalean
ere. Tel. 632-098382.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka. Asteburuak barne. Tel.
631-199421.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Asteburuak barne. Tel. 662491405.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Eguerdiz eta gauez. Ziurtagiriarekin. Tel. 632-229972. Jeamilet Mairena.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko,
laguntzaile moduan eta baserrian jarduteko.
Tel. 643-961051.
– Mutila eskaintzen da arotz edo pintore jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 617773202.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-405748.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Formakuntzarekin. Tel. 617-896989.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Asteburuak barne. Baita abuztuan ere. Tel. 688664127.

– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 650-152866.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 632-486996.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 722228156.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
ekainean eta uztailean umeak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 626-144098.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta sukalde lanetarako. Esperientzia. Tel. 631-950442.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 644-558390.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 612-250984.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 10
urteko esperientzia. Tel. 667-034344.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 612-296098.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita
gauez ere. Tel. 678-112785.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 662003400.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 645219783. Margarita.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 631759507 eta 662-003400.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 631-759507.
– Neska eskaintzen da goizez nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel. 680-526228.
– Gizonezko autonomoa eskaintzen da
banaketak egiteko. Furgonetarekin. Tel.
643-072874.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 602-843984.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 612-422256.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-502177.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-532426.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 632862059.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-776998.
– Emakumezkoa eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko. Tel. 602-800266.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-481494.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-504202.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Ordutegi malgua. Tel. 612-482203.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Ordutegi malgua. Tel. 632-835745.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631483249.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 698-438215.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 666-077157.

4.2. Langile bila
– Neska euskalduna behar da Azpeitian
arratsaldeko 17:00etatik 21:30ak arte nagusia zaintzeko. Uztailetik aurrera. Tel. 653723095.
– Ileapaintzailea behar da Elgoibarko ileapaindegi batean. Egun erdirako. Tel. 943246225. Nerea.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Neska euskalduna eskaintzen da uztailean LH eta DBH ikasleei errefortzu klaseak
emateko. Tel. 688-608922.
– 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
6.2. Eman
– 9 asteko txakurkumea oparitzen da, bere
osagarri guztiekin. Lehenengo txertoa jasota. Tel. 626-249512.

6.3. Galdu/Aurkitu
– Giltzak aurkitu dira Urkizuko parke inguruan. Jabeak Udaltzaingora jo dezake.

6.4. Bestelakoak
– Ekainaren 8an autoa konpartituko nuke
Bilbora joateko, Bizkaiko Diputaziorako
oposaketa-azterketa egiteko. Tel. 626144098.

i30 N eta N-Line Gama Berriak

Dibertsioa

garreneraino

i30 Fas t back N

MOVE Smart programa
€-tik aurrera
/hileko

170€-ko 35 kuota
Sarrera: 7.335,8€
Azkeneko kuota:
9.392,42€
U.T.B. %8,08

●
●
●
●
●
●

i30 N- lin e

5 urteko bermea km-mugarik gabe
5 urteko laguntza errepidean
5 urteko mantenimendua
5 urteko mapa-eguneraketa
Itzultzeko konpromisoa
MyHyundai

Azeleragailua sakatzea eta burmuineraino igotzen zaizkizun kilimak sentitzea. Bihurgune bakoitzean bihotzak agintzen dizun moduan sartzea.
Motorrak abiarazterakoan egiten duen soinuarekin emozionatzea. Gidatzerakoan sentitu baina adierazi ezin duzun horri “N Espiritua” deitzen
zaio. Bertan dago Hyundai i30 N Gama Berriaren kiroltasunaren esentzia. Horrekin, dibertsioa, enegarren potentziara iritsiko da. Izan ere, i30
N Gama guztia ahalik eta errendimendu eta kiroltasun handiena lortzeko diseinatu da, bolantearen aurrean pasioa eta dibertsioa berriz ere
senti ditzazun. Baina “N Espiritua” askoz harago doa. Ezagutu ezazu N-Line akabera zure i30 gidatuz.
Errepideaz goza ezazu berriro, eta eraman dibertsioa Ngarreneraino Hyundairen i30 N eta N-Line Gama Berriarekin.

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
Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

i30 N-LINE eta N Performance Gama: CO2 emisioak (gr/km): 142-188. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,3-12,2. WLTP homologazio-ziklo berriaren arabera
lortutako kontsumo- eta emisio-balioak. CO2 emisioak (gr/km): 126-178 NEDC korrelatu zikloaren arabera lortuak.
Hyundai MOVE Smart finantziazio-eredua i30 5P 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) N-Line Hyundairentzat: Prezioa 20.475,00€. Sarrera 7.335,80€. Eskatutako zenbatekoa 13.139,20€. Formalizazio-komisioa (%3): 394,18€ eskura. 36 epetara. 170 €-ko 35 kuota eta azkeneko kuota 9.392,42€. TIN %6,50, U.T.B. %8,08. Zenbateko Zorduna
Guztira 15.736.60€. Epeka Prezioa guztira 23.072,40€. Finantziazioa Cetelem S.A.U banketxeak aztertu eta onartu beharko du. PSP gomendatua Penintsulan eta Balearretan. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra Aldaketa Plana
aplika daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza 2019/05/31ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: Hyundai i30 N-Line, i30 Fastback N Performance. Mantenimendua ibilgailuaren finatziazioari lotua. Hyundai Motor España S.L.U.k bere
bezeroei eskaintzen dien km-mugarik gabeko 5 urteko bermea Hyundai Kontzesionarioen Sare Ofizialean erositako autoetan soilik aplikatuko da, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta itzazu Hyundai MOVE Programaren baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es/hyundaiMOVE webgunean.

