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astean esanak
“Irakurri berri dut Andaluzian
legez kanpo eraikitako 300.000
etxebizitza legalizatzeko asmoa
dutela. Hori ere Espainiako
historiaren zatia da: jendea sudur
puntan jartzen zaion tokian
bigarren etxea egitearena.
Edozein lur-zati hartu, nahiz eta
jakin han ezin dela ezer eraiki,
eta aurrera... egurra biltzeko tokia
zena azkenean etxebizitza
bihurtuta. Baina ez dago pertsona
perfekturik: horrelakoak
fabrikatzen badituzte,
manipulatzen gaituzten seinale ”

(DAVID TRUEBA, IDAZLEA)

“Berriki Osakidetzako zenbait
langileri txosten kliniko batzuen
itzulpena egiteko eskatu zaigu.
Langileok euskaraz lan egiteko eta
ez dakitenek idatzitakoa ulertu
ahal izateko asmoz plazaratu da.
Egoeraren analisi egokirik gabe
lan antzua egiteak osasungintza
eta euskalgintza kaltegarrira
garamatza. Orain gutxi Getaria,
Zumaia eta Aizarnazabalen
euskaraz ez dakiten langileak
kontratatu dituzte. Zertarako
itzultzaileak, herritarrengandik
hurbilen eta sarrien dagoen
langileak espainolez artatuko
baditu paziente euskaldunak.
Euskara guztiz isolatuta dago
eguneroko osasungintzan”

(ADRIAN ZELAIA, OSAKIDETZAKO LANGILEA)

“Pinudiak dira Euskal Herriak duen
aukera natural garrantzizkoena
kutsadurari aurre egiteko. Pinuaren
ezaugarriak ez dira bakarrak,
baina Euskadin zabalduena izateak
(117.000 hektarea, pagoak 60.000
dituenean) ematen dio indar hori.
Azikula deitzen den pinuaren
hostoa, gainera, ez da erortzen eta
urtaro guztiak bizi ditu, sustantzia
kutsakorrak batzeari aurre eginez.
Pagoak edo haritzak ezin dute gas
kutsakorren aurkako lan hori egin
5-6 hilebetetan. Ez hori bakarrik:
Euskadiko pinu radiatak hiru azikula
ditu, estatuko beste pinuek
bakarra duten bitartean. Ozonoa
eta partikuletako materialean
eragiten dute batez ere zuhaitzek”

(SILVESTRE GARCIA, KLIMA IKERTZAILEA)
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EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO 
FORU ALDUNDIA

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MOLDAKATX / MOLDAGATX / MOLDEKATX.- Baldarra, torpea, moldatzen trebea ez dena.
"Ume moldakatxagorik ez dot ikusi bizixan".

KKULTURA ETA HHIZKUNTZA PPOLITIKA SSAILA

((HHIZKUNTZA PPOLITIKARAKO SSAILBURUORDETTZZAA))

eskutitzak
Aurreko asteko eguenean, urriaren 10ean, Insti-

tutuko Ikasle Taldeko kideak, institutuan hispanita-
tearen egunaren aurkako pankarta jartzen ari gine-
la, Eibarko Udaltzaingoak identifikatu gintuen. 

Horren aurrean, bi gauza salatu nahi ditugu: alde
batetik, Udaltzaingoak izandako jarrera erasokor
eta neurriz kanpokoa. Sei udaltzain eta bi ertzain
agertu ziren zazpi ikasle identifikatzera, mehatxu

artean. Eta, bestetik, identifikazioaren arrazoia be-
ra. Ikasleon ekintza politikoa oztopatzea izan dute
helburu. Baina ez dute lortuko. 

Onartezina iruditzen zaigu Udaltzaingoak izan-
dako jarrera, baina ez gaituzte isilduko eta lanean
jarraituko dugu! 

Gora ikasleon borroka!

Eibarko Ikasle Taldea

Udaltzaingoak izandako jarrera salatzen

Azken aleko Geure Gaian, “1934ko oktubria Ei-
barren” artikuluan, amaieran datu bat txarto jaso
genuen: ez da Ego-Ibarra atxilotutako 238 eibarta-
rren zerrenda eskuragarri ipini duena, Eibarko Udal
Artxiboa baizik, jarraian agertzen zen helbideak on-

do erakusten zuenez: eibar.eus/eu/udala/sailak/ar-
txiboa/eibar-historian-zehar. Sail biak udaletxean
badaude ere, gure ondarea berreskuratzearen al-
de egiten dutena eskertuz, bakoitzari berea.

Erredakzioa

Bakoitzari berea

Azaroaren 1eko astean (barixakuan jausten da) ez da aste-
karirik izango. Hori dela-eta, kontuan izan bateren bat zoriondu
nahi edo bestelako informaziorik kaleratu nahi baduzue. Ho-
rretarako datorren asteko alea aprobetxatu dezakezue. 

E r re dak z ioa

– OHARRA –
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AAurreko asteko eguenian egin zan UPV/EHUko Gipuz-
koako Ingeniaritza Eskolako 2018/2019 ikasturtian Ei-
barren titulau barri diran ikaslien graduaziño ekitaldixa,
Hezkuntza Esparruko aretuan. Energia Barriztagarrixen In-
geniaritzako Graduko 5. promoziñoko ikasliak (50) eta Kon-
trola Sare Elektriko Adimentsu eta Sorkuntza Banatuen
Masterreko 2. promoziñokuak (14) jaso zittuen diplomak
eta, ekitaldixaren buru, Txelo Ruiz (UPV/EHUko Ikaslien
eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordia), Adolfo
Morais (Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketako
sailburuordia), Xabier Ostolaza (Gipuzkoako Ingeniaritza
Eskolako zuzendarixa), Alberto Albistegi (Eibarko Udaleko
alkateordia) eta Oihana Aristondo (Eibarko ataleko koordi-
natzaillia) izan ziran.

Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolakuen graduaziño ekitaldixa

Egoaizia GKE-k eta Aldatzen-ek alkarla-
nian garatutako “Eibarrendako kontsu-
mo arduratsuaren sustapena” proiek-
tuaren barruan, bixar goizian, 10:30xeta-
tik 14:30xetara, Kontsumo Arduratsuaren
IV. Azoka egingo da Untzaga plazan. Azo-
kan, bestiak beste, bidezko merkataritza-
ko eta bertoko elikagai ekologikuak era-
kutsi ez eze, saldu be egingo dittue. Eta,
horrekin batera, haur eta helduendako jo-
lastokixak sortzeko aukeria egongo da,
Garaion-en eskutik zumearekin etxetxuak
egin ahal izango dira-eta.

Egitaraua osatzeko otar baten zozketia,
txalapartarixak, Mugarik Gabe-ren “Bizitza
iraunkorrak” antzerkixa, Alboan-en “Zure
mugikorrak ezkutatzen duena” erakuske-
tia eta beste jarduera batzuk preparau di-

ttue eta, gaiñera, Egoaiziak antolatutako
II. Argazki Lehiaketako lanen erakusketia

eta irabazlieri sarixak banatzeko ekitaldixa
be egingo dittue. “Kontsumo arduratsua
martxan jarri!” goiburuari jarraittuta anto-
latzailliak helburu bikoitza lortu nahi dabe-
la diñue: “Justizia soziala eta ingurume-
naren zainketa oiñarri modura dittuan kon-
tsumo eredu alternatibua ezagutzera
emotia, baitta herritarren artian kontsumo
arduratsua bultzatzia be”.

Proiektuak Udalaren babesa dauka
eta ekimenian hónetxek hartuko dabe
parte: Gizalde, Aldatzen, Kidenda, Fiare
banka etikua, Goiener energia barrizta-
garrixak, bidezko merkataritzako pro-
duktuak, Sosola basarrixa, Ardilanak,
Baobeer garagardua, Ekomodo, Mañe-
ko-Azpi eta Aza ta Porrua Eibarko Kon-
tsumo Ekologiko taldia.

Kontsumo arduratsuaren inguruko azokia egingo da Untzagan bixar

Mendaroko Ospitaleko mantenimenduarekin arduratzen dan
Tecman SVA SL enpresako bihargiñak eguaztenian amaittu
eben greba mugagabia, 105 egunen ostian. LAB sindikatuak ja-
kiñarazi dabenez, sindikatuak eta enpresak adostu daben hitzar-
mena aho batez onartu dabe bihargiñak eta, diñuenez, siñatu da-
ben hitzarmenak bihargiñen eskaera guztiak jasotzen dittu: sol-
datak KPItik gora igotzia; guardiak borondatezkuak izatia eta, gai-
ñera, egittia erabagitzen daben bihargiñak gehixago kobratzia
guardiengaittik; aldi baterako hiru kontratu mugagabe bihurtuko
dira; aldi baterako ezintasun guztiak, arruntak zein biharretik era-
torrittakuak, %100raiño osagarrittuko dira; eta zapatu eta dome-
kak 1:20 eta 1:40ra konpentsauko dira, hurrenez hurren. Bihargi-
ñak “105 egun luze honetan erakutsi daben konpromisua eta al-

kartasuna” txalotu dittu sindikatuak, “horreri esker, burruka eta
mobilizaziñuekin lortu dogulako lan baldintzak duinduko dittuan
hitzarmen hau”. Horrekin batera, LABek eta langillien batzarrak
eskerrak emon nahi detsez hillebete honetan babesa erakutsi de-
tsen guztieri, “bereziki Mendaroko Ospitaleko bihargiñeri”.

Eskatutakua lortu dabe 105
egun greban egin dittuen 
Tecman-eko bihargiñak
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IPURUAKO JUBILAU
ETXIAK 34 URTE
Hill honetan beteko dittu 34 urte
Ipuruako jubilau etxiak eta, hori
ospatzeko, urrian zihar jarduera
berezixak egingo dittue bazkidiak.
Gaur amaittuko da azken
egunotan martxan egon dan
karta-jokuen txapelketia. Horrekin
batera, urriaren 26xan, 18:00etan
luntxa eta oparixen zozketia
egingo dittue. Eta hurrengo
egunian (27xan), San Pio X.a
elizan hildako bazkidien aldeko
mezia ospatuko dabe eta,
ondoren, 14:30xetan, Unzaga
Plaza hotelian bazkalduko dabe.
Amaieran, 85 urte dittuen
bazkidieri omenaldixa egingo
detse.

El Corte Inglesek Eibarren atiak zabaldu
zittuala hamar urte beteko dira urriaren
26xan eta, harrezkero izandako ibilbidia-
ren inguruan jarduteko, prentsaurrekua
emon eben eguazten goizian Eduardo
Robredo Eibarko dendako zuzendarixak
eta Esteban Asensio operaziño zuzenda-
rixak. Esandakuaren arabera, hamar urte
honetan 12 millioi bezero euki dittue eta,
hortaz, pozik dagoz jendiak egindako ha-
rrerarekin. Merkataritza arluan, Eibar eta
inguruan “liderrak” dirala be esan eben,
“eta plantilla osua eta kanpoko firmak
batuta, 300 lanpostu zuzen dakaguz”.
Hamar urtiak ospatzeko programa bere-
zixa preparau dabe: bestiak beste, Eibar
foball taldeko jokalarixak siñatu dittuen
bost kamiseta eta bost baloi zozketatu-

ko dittue eta, gaiñera, datorren astian jo-
kalari batzuk dendara juango dira, beze-
rueri autografuak siñatzeko. Eta azarua-
ren 22xan milla lagunendako moduko
tarta erraldoia duan banatzeko asmua da-
ke, dantza ikuskizun batekin girotuko da-
ben jaixan eta, amaieran, Gabonetako ar-
gixak ixotuko dittue.

10 urteko ibilbide
“oparoa” ospatuko
dau El Corte Inglesek

1) Kardiologia 
2) Zirugia 
3) Dermatologia 
4) Dietetika / Nutrizioa 
5) Analisi Klinikoak 
6) Ortodontzia 
7) Otorrinolaringologia                                    
8) Psikiatria                                    
9) Barne Medikuntza

UURRKKIIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  1133
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeaakk  //  11..  ssoollaaiirruuaa
☎ 994433  1122  0022  0000 –– 994433  1122  0022  0044

10) Radiologia                                       
11) Urologia
12) Traumatologia
13) Koloproktologia
14) Erizaintza
15) Foto-depilazio Unitatea
16) Psikologia
17) Neurofisiologia

BERRIA

ALKOHOL-ARAZUEKIN
LAGUNTZEKO TALDIAK
Al-Anon eta Alateen alkoholarekin
arazuak dittuenen famelixa eta
lagunen alkartiak astero laguntza
bihar dabenendako billerak egitten
dittuala gogorarazi nahi detsa
jendiari. Astelehen eta eguenetan
izaten dira billerak, 19:30xetan,
San Andres elizako lokaletan.
Hortik kanpora be, alkartiak
laguntasuna emoteko telefonua be
badaka: 650 265 963.
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PPensiñuen alde eguaztenian Madrillen
egindako manifestaziñuan jendetza batu
zan eta hantxe egon ziran eibartar batzuek
be. Manifestaziñuan parte hartu ahal izateko
Eibartik goizaldian urten zan autobusa bete-
ta juan zan Eibar eta inguruko jubilauekin
eta, behin Madrillen, Bilbotik eta Rotatik
(Cadiz) iraillaren azken egunetan abiatu ziran
oiñezkuen martxakuekin bat egin eben. Ma-
nifestaziñua Puerta del Soletik abiatu zan
eta estadu osoko jubilauak Kongresuraiño
juan ziran, “gobernatzen dabenak goberna-
tzen dabela, pensiño publikuak defendidu
egin bihar dirala” goiburua behin eta barriz
errepikatzen eta, bertara aillegatzian, pen-
tsiodunen mugimenduaren aldarrikapen na-
gusiñak jasotzen dittuan dokumentua erre-
gistrau eben.

Bittor Sarasketa kaleko
1. zenbakixa eraisten
hasi dira
Astelehenian hasi zittuen Bittor Sarasketa ka-
leko 1. zenbakiko eraikiña eraisteko biharrak.
otako daben edifizio horretan taillarrak egon dira
martxan, baiña hórretxek ixten juan ahala eraiki-
ña hutsik, ezertarako erabilli barik geratzen juan
da. Eraikiña eraisteko biharrak espaloiari ez eze
errepidiaren zati bateri be eragingo detsenez, in-
guruan bizi diraneri lanen barri emon detse eta,
horrekin batera, inguru guztia ondo babestu eta
seiñaliekin markau dabe, ezbeharrik ez gerta-
tzeko. Ezustekorik egon ezian biharrak pare bat
astian amaittuta egotia espero dabe.

Gipuzkoako Jabetze Eskolen Sareak an-
tolatuta, prostituziñuaren eta sexu-la-
naren gaiñian hausnarketia egitteko jar-
dunaldixak hasi dira aste honetan eta, da-
torrenian be, gaixari lotutako hainbat kon-

turen inguruan berba egitte-
ko aukeria egongo da, Porta-
leko areto nagusixan hitzaldi
bi emongo dittue-eta: marti-
tzenian Peter Szil-ek “Gizo-
nak, pornografia eta prosti-
tuzioa” gaixari helduko de-
tsa. Hizlarixa psikoterapeuta,
hezitzaillia eta indarkerixa pa-
triarkalari buruzko kontuetan
aktibista da. Eta eguaztenian, barriz, pros-
tituziñotik urtetzia lortu daben Amelia Ti-
ganus ekintzaille feministak jardungo dau
berbetan, “Emakumeak eta neskak: pros-

tituzioaren salgaiak, Nola egiten da puta
bat?” izenburuko hitzaldixan. Bixak 18:00-
etan hasiko dira eta sarrera duan eta libria
izango da, nahi daben guztiendako.

Prostituziñuari buruzko hitzaldi bi emongo dittue Portalean

Eibar eta inguruko pensionistak egon 
ziran Madrilgo manifestaziñuan

Salda Badago! 
jardunaldi 
feministak ate joka
Azaruaren 1etik 3ra bittartian egingo di-
ra 2019ko Euskal Herriko V. Jardunaldi
Feministak, Durangon. “Salda Badago!”
goiburuko jardunaldixak egitteko arrazoiak,
bestiak beste, hónetxek dirala diñue anto-
latzailliak: “Eztabaidatu, pentsatu eta goza-
tzeko; Mogimendu Feministarendako gaur
egungo testuinguruaren erronkak, aukerak
eta oztopuak aztertzeko eta greba feminis-
taren arrakastari buruz eztabaidatzeko, bai-
tta hurrengo pausuak definitzeko be”. Ez-
tabaidarako ardatzak, barriz, beste honek
izango dira: Mogimendu Feministaren
erraiak; andrazkuen bizitzak erdiguneratze-
ko agenda partekatua eta burujabetzak; in-
darkerixa bariko bizitzak eraikitzen; desko-
lonialismua; eta gorputzak eta sexualida-
diak. Informaziño gehixagorako edo izena
emoteko, www.saldabadagojardunaldiak.
eus helbidian sartu.

Peter Szil

Amelia Tiganus
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KKataluniako erreferendumaren auzia-
rengaittik epaitu dittuen buruzagi inde-
pendentisteri ezarri detsazen zigorrak
salatzeko asmuarekin, beste herri asko-
tan bezala, Eibarren be alkarrataratze za-
ratatsua egin zan astelehen arratsaldian,
Gure Esku-k deittuta. Jende mordua al-
kartu zan Untzagan, “Erreferenduma ez
da delitua” idatzitta zekan pankartaren
atzian, gertatutakua salatu eta epaituta-
kueri, lagun eta senidieri alkartasuna azal-
tzeko. Amaieran irakorri eben testuaren
arabera, Espaiñiako Auzitegi Gorenak
ezarritako 9 eta 13 urte bittarteko espe-
txe zigorra “demokraziaren kontrako era-
so larrixa” da. Horrekin batera, “epai bi-
degabia eta horren ondorio larrixak sala-
tzeko” manifestaziñua egingo da bixar
Donostian, 17:30xetan Antiguako tunele-

tik abiatuta eta Eibartik bertara juateko
autobusa antolatu dabe. Ego-Gaiñetik ur-
tengo da, 16:00etan, eta izena emoteko
betiko tabernetara juan leike.

Bestalde, bixar 13:00ian Eibar foball tal-

diaren eta Bartzelonaren arteko partidua
Ipuruan jokatuko dala aprobetxauta, zelai-
xaren kanpoko aldian, Ipurua taberna pa-
rian konzentraziñua egingo dabe partidua
baiño lehen, 12:00xetan.

Buruzagi katalaneri ezarritako zigorrak salatzeko mobilizaziñuak

Gaur amaittu da Donostian Gipuzkoako zahar-etxie-
tako eta eguneko bihargiñak oiñez egindako martxa,
eguaztenian Eibarko eta Elgoibarko kaliak ziherkatu eta
gero. ELA sindikatuko ordezkarixak aditzera emon da-
benez, 5.000 bihargiñen lan-baldintzak arautzeko ne-
goziaziñuaren alde dihardue borrokan: "2017xan ekin
jakon negoziaziñuari eta, urte bi pasau arren, oindiñok
be egoeria hankaz gora dago, ez dabe ezer konpondu.
ELAk Adegi eta Matia 2020 patronalekin ados ipintzia
lortu eban, baiña Gipuzkoako Diputaziñuak ez dau ar-
duria bere gain hartu nahi".

Zahar-etxietako bihargiñen
martxak Eibar ziherkatu dau

EERRNNEESSTTOO LLIIZZAARRRRAALLDDEE AAIIZZPPUURRUUAA
2019ko urriaren 6an hil zen, 61 urterekin

“Zure irribarreko izpiek 
argituko dute bidea”

ETXEKOAK
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Martitzen arratsaldian Donostian, Londres hotelian jokatu zan XXI. Gipuzkoako
Pintxo Lehiaketan hirugarren sarixa jaso eban Oskar Trebiño eibartarrak (Kontent),
“Sena” izeneko pintxuarekin. Gipuzkoako Barmen alkartekuak antolatu eben txapel-
ketako sari nagusixa, barriz, Hondarribiko Gran Sol tabernak irabazi eban, “Txarri Beltz”
izenekuarekin. Eibarko ordezkari bi (sarixa jaso daben Trebiño eta Baratze tabernako
Unai Altuna) “oso mailla haundixa” dakan txapelketa honetan parte hartu daben lehen
aldixa izan da hauxe, baiña emaitza ikusitta, ez da azkena izango. Zorionak!

Oskar Trebiñok sarixa jaso dau pintxuetan
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--  ‘‘VViivviirr  ddooss  vveecceess’’  iizzeennbbuurruuaa  dduu  lliibbuurruuaakk..
BBiirrssoorrttzzee  bbaatt  bbiizzii  iizzaann  dduuzzuu??

Pertsona guztiek bizitza planteatzeko
momentu bat dutela azaltzen da liburuan.
Bizitzaren erdian izan daiteke, urte batzuk
aurrerago edo atzerago. Jaio egiten gara,
eskolara goaz, ikasketak egiten ditugu, be-
harrean hasten gara eta 20-30 urte ditugu-
nean gauzak egiten ditugu, kasu batzuetan
pentsatu barik. Ez dugu pentsatzen bene-
tan zein den gure izaera edo zer nahi du-
gun, eta momentu batean zera esaten du-
zu: “Demontre, hau da benetan nahi duda-
na? Edo inguruaren, familiaren edo gizar-
tearen eraginez egin dut aurrera horrela
orain arte?”. Nik Deustun egin nuen karre-
ra, jesuitekin, eta beti izan dut harreman
handia eurekin. Bizitzan ezagutu nuen le-
hen jesuita, bera jesuita izan baino lehena-
go gainera, Txomo tailerrean ezagutu nuen.
Roman Garate da bera, Deustun katedra-
duna eta orain 93 urte dituena. Aitak eta
Romanek oso harreman estua zuten, eta
aita hil zenetik Roman aita bat bezala izan
da niretzat. Elgoibartarra da, Gotzon Gara-
teren anaia. Gotzon ezagunagoa da, baina
Roman oso aditua da Nietzsche filosofo
alemaniarraren inguruan. Aita hil zenetik
Romanekin egoteko ohitura hartu nuen eta
jesuiten munduan oso boteretsuak diren
ideia asko hartu nituen (espiritualtasun ina-
ziarra deitzen diotena). Guzti hori nahastu-
ta, egun batean “bapo” esan nuen. Libu-
ruaren lehen kapituluan azaltzen den mo-
duan, historian zehar figura sinboliko bat ai-
patu izan da: “Deabruak bisitatzen zaitue-
nean bizitzaren erdian”. Bisita horrek, alda-
keta bat baino gehiago, aurretik aipatutako
galderak planteatzea ekarri zidan.
--  NNoollaakkoo  bbiissiittaa  iizzaann  zzeenn??

Kontxo, oso gogorra! Gizakiaren ezagu-
tzaren inguruko kontua da hau, aspaldikoa.
Uste dut guztioi gertatzen zaigun zerbait
dela moduren batean edo bestean eta ba-
koitzak erantzun diferente bat ematen dio
bisita horri. Batzuk “40 urtekoen krisia”

Bizitzaren erdian deabruak egiten
dion bisitarekin hasten du
‘Vivir dos veces’ liburua Alex
Aranzabalek. Eibar FT-ko
presidente ohiak hausnarketa
pertsonal sakona egin du eta,
jesuiten eredua jarraituz,
XXI. mendean transformazio
pertsonalari eta antolakuntza
eraldaketari aurre egiteko gakoak
eskaintzen ditu liburuan.

ALEX ARANZABAL:

“Bizitzan gauza asko
egin izan ditut eta 
hausnarketa pertsonala
egon da beti atzean”
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deitzen diote, beste batzuek “bizitza alda-
keta” edo dena delakoa.
--  ZZuurree  bbaarrrreenneekkoo  ggaauuzzaa  ppeerrttssoonnaallaakk  aazzaa--
lleerraattuu  ddiittuuzzuu  lliibbuurruuaann..  NNoollaa  sseennttiittuu  zzaarraa??

Hori izan da gogorrena. Oso pertsona he-
rabea naiz, baina bizi izan dudan esperien-
tzia eta prozesu hau, gogorra izan den ba-
samortuko ibilaldi hau, beste batentzat ba-
liagarria izan badaiteke, pozik geratuko naiz.
Zein edo zeinek liburua irakurtzen badu eta
balio baldin badio, ni pozik, baina argi utzi
nahi dut zein jarreratik esaten dudan hau.
Ez dut soluzio edo errezeta magikorik, eta
ez zait gustatzen pontifikatzea eta gauzak
nola egin behar diren esatea. Bestetik, Ina-
zio Loiolakoak esaten zuen eurak ‘konten-
plaziozkoak akzioan’ zirela. Hau da, oreka
bat bilatzen zutela. Alde batetik, erabaki as-
ko hartzen dituen pertsona eraginkorra eta
indartsua izatea. Gauza asko egiten ditue-
na. Eta bestetik, hausnarketa egiten duen
pertsona izatea. Uste dut hori oso positi-
boa dela. Bizitzan gauza asko egin izan di-
tut eta atzean hausnarketa pertsonala egon
da beti. Agian, jendeak ez du hori ikusi, bai-
na buelta asko ematen diet gauzei.
--  ZZeerrggaattiikk  iizzaann  dduuzzuu  iinnssppiirraazziioo  IInnaazziioo
LLooiioollaakkooaa??

Jesuitek demaseko arrakasta izan dute
munduan. Deustuko unibertsitatea ezagu-
tzen dugu, baina munduan unibertsitate
gehien dituen erakundea jesuitena da.
Washingtongo Georgetown, adibidez, je-
suitena da. Irratiak, telebistak, editorialak…
oso arrakastatsuak izan dira. Horrek esan
nahi du lan egiteko modu berezia eta bizitza
planteatzeko oso modu ahaltsua dutela.
Jesuiten ideiak edonorrentzat izan daitez-
ke baliagarriak. Eurek fede arlotik plantea-
tzen dituzte, baina nik mahai gainean jarri
ditut fedea ez duen pertsona batentzat ba-
liagarriak izan daitezen. 500 urteko erakun-
de batek asko daki.
--  IInnaazziioo  LLooiioollaakkooaakk  IIrruuññaakkoo  gguuddaann  jjaassaann--
ddaakkoo  zzaauurrii  llaarrrriiaakk  sseennddaattzzeenn  ppaassaa  zzuueenn
ddeennbboorraann  iizzaann  zzuueenn  kkoonnbbeerrttssiiooaa..  HHoonn--
ddooaa  jjoo  bbeehhaarr  ddaa  bbiizziittzzaa  bbiirrppllaanntteeaattzzeekkoo??

Inazio hiltzera eraman zuten Loiolako
etxera, baina ez zen hil. Berak zalduntza-li-
buruak eskatu zituen sendatzen zen bitar-
tean denbora pasatzeko eta bi liburu eman
zizkioten, ‘Jesukristoren bizitza’ eta ‘San-

tuen bizitza’ (barreak), eta hor hasi zen be-
re hausnarketa. Ordura arte egin zuenak
boterearekin, diruarekin eta arrakastarekin
zuen zerikusia, eta konturatu zen horren
atzetik ibiltzeak ez ziola zentzua ematen be-
re bizitzari. Ideia indartsuak dira.
--  EEiibbaarr  FFTT--kkoo  pprreessiiddeenntteeaa  iizzaann  zziinneenn  hhaaiinn--
bbaatt  uurrtteettaann..  NNoollaakkoo  hhaarrrreemmaann  dduuzzuu  ggaauurr
eegguunn  ttaallddeeaarreekkiinn??

Ez dut berba egingo horri buruz.
--  OOrraaiinn  ‘‘AAggiirrrree  yy  AArraannzzaabbaall’’  eennpprreessaarreenn
bbuurruu  zzaauuddee,,  hhiittzzaallddiiaakk  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiittuu--
zzuu  hhaann  eettaa  hheemmeenn……  NNaahhii  dduuzzuunn  ttookkiiaann
zzaauuddee??

Bai. Hala ere, ez dut uste jendearentzat
toki bat dagoenik. Gaur toki batean egon
zaitezke eta bihar beste batean. Aurretik
egon naizen tokiak ere nire sentitu ditut. Li-
buruan azaltzen den prozesuaren ondorioa
ez da beste toki batera joateko, baizik eta
gauza berdinak beste begirada batekin bi-
zitzeko. Horrela, gauza berdinak ez dira ber-
dinak izango.
--  GGaauurr  eegguunn  bbeessttee  mmoodduu  bbaatteeaann  bbiizzii  ddii--
ttuuzzuu  ggaauuzzaakk??

Nabarmen. Gure burua bizikleta baten
gainean imajinatzen badugu, gehienok pe-
dalei eragiten diegu bakarrik bizitzan zehar,
beste barik. Liburuan planteatzen dudana
da pedalei eragitea ondo dagoela, baina bu-
rua altxatu behar dela nora zoazen eta zer
egiten duzun pentsatzeko. Hau ez da mo-
mentu batean edo bestean gertatzen, pro-
zesu bat da. Eibar FT-ko presidentea nin-
tzenean nire ardurak ziren nor fitxatuko ge-
nuen, entrenatzailea zein izango zen, baz-
kideez arduratzea… eguneroko gauzak. Ar-
dura bat zen, baina nik gauza bi galdetzen
nizkion buruari. Batetik, zer zentzu du ni Ei-
barko presidentea izateak? Zertarako ni?
Zer egin dezaket? Eta bestetik, zein zentzu
du Eibar FT-k klub bezala? Gogoeta honen
erantzuna ez da bat-batean etortzen, bizi-
tzan zehar gauzak egin behar dira eta ekin-
tzek toki batzuetara eramaten zaituzte. Klu-
ba gizartea eraldatzeko tresna izateko ideia
genuen, “futbola futbolaz haratago”, eta
Ipuruako obrak egiteko momentuan ‘Ipu-
rua taillarra’ proiektua planteatu genuen.
Obrak ezin ziren obra hutsak izan: foball ze-
laia auzoarekin integratu behar zen, beste
jarduera batzuk sortu behar zituen, uniber-
tsitatea ekarri genuen Ipuruara, bizilagu-

nentzako espazioak sortu nahi genituen…
Zentzuari buruzko galderek ez dute bat-ba-
teko erantzunik, baina bide batetik sartzen
dizute eta zuk egiten duzun lanari beste di-
mentsio bat ematen diote. Eibar marka na-
zioartekotzeko apostu garrantzitsua egin
genuen. Kapital hazkundearekin demaseko
aukera ikusi nuen haratago joateko eta Ei-
bar izena munduan jartzeko, eta lortu ge-
nuen. Eibarren akzioak Mexikon, Singapu-
rren, Japonian… sartu ziren, taldea Biga-
rren Mailan egonda. Jesuitek magis berba
erabiltzen dute (latineraz gehiago adieraz-
teko, haratago joatea). Hau da, handinahia
izatea (baina zentzu onean), ezeri uko egi-
tea. Hori izan zen gure planteamendua Ei-
barren: txikiak gara, baina ez diogu ezeri
uko egingo.
--  EEttaa  lloorrttuu  zzeennuutteenn??

Hor daude. Gero, jendea ohitu egiten da.
Kapital hazkundearen hilabeteak oso gogo-
rrak izan ziren. Kaletik nihoanean jendeak
gelditu egiten ninduen eta zoratuta geun-
dela esaten zidaten. Azkenean Txinan, Me-
xikon eta toki askotan saldu genituen ak-
zioak. Moldeak apurtzeaz, haratago begira-
tzeaz, indarrez bultza egiteaz… egiten du
berba liburuak. Ideia asko jasotzen ditu.
--  NNoorrbbaaiittii  ggoommeennddaattuukkoo  zzeenniiookkee  lliibbuurruuaa
bbeerreezziikkii??

Edozeini. Pertsona guztiok ditugu gauza
amankomunak liburuan agertzen diren
ideiekin.

“Jesuitek lan egiteko 
modu berezia eta bizitza 
planteatzeko oso modu

ahaltsua dute”

“Jesuiten ideiak 
edonorentzat izan 

daitezke baliagarriak”
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Ainhoa Aldazabal eibartarra euskal
filologoa, literatur feministan aditua
eta Skolastika Literatur
Zerbitzuetako kidea da. Liburuz
inguratuta bizi da. Liburuekin
gozatzen du eta herri askotako
literatur taldeetan dihardu lan
egiten, jendearekin literatura ona
partekatzen eta, bide batez,
feminismoaren historia
erakusten.Tailerrak ematen dituen
bitartean, etengabe prestakuntza
jaso eta ikerketa-lanak egiten ditu.
Bere espezialitateak “Italiako
emakumeen literatura” eta
“hilekoa literaturan” dira.
Literaturaren historian zehar
emakumeen testu asko daudela
dio, “nahiz eta hauek ezkutuan
egon diren”. Soraluzen hil honetan
hasiko den tailerra dinamizatuko
du, eta Eibarren ere jardungo du
ikasturte honetan, Pagatxa
emakume taldeak antolatutako
literatur txokoan. AINHOA ALDAZABAL

“Liburu bati beti eman behar zaio 
aukera bat, inoiz ez dakizulako 
barruan zer aurkituko duzun”
--  NNoollaakkoo  jjeennddeeaakk  hhaarrttzzeenn  dduu  ppaarrttee  ttaaiilleerr
hhaauueettaann??

Gehienak emakumezkoak izaten dira,
gaia feminismoarekin lotuta egon edo ez.
Literatura kontsumitzen dutenen zati handi
bat emakumeak dira, zineman bezala. De-
netik egoten da, baina orokorrean 40 urte-
tik gorakoak izaten dira eta jubilatu eta ira-
kasle asko egoten dira.
--  GGuussttuu  ddeessbbeerrddiinnaakk  ddaauuddee  iirraakkuurrlleeeenn  aarr--
tteeaann??

Oso desberdinak. Hasieran beti esaten
diet nik ezin dudala euren gustuekin asma-
tu. Liburu batzuk irakurtzeko errrezagoak
izango dira beste batzuk baino. Normalean
jendeak liburua goitik behera irakurtzen du,
eta eskertzen da jendeak saiakera hori egi-
tea. Liburu bati beti eman behar zaio auke-
ra bat, inoiz ez dakizulako barruan zer aurki-
tuko duzun, baina 100. orrialdean liburuak
ez bazaitu harrapatu hobe da lagatzea.  
--  JJeennddeeaakk  ssoorrpprreessaakk  hhaarrttzzeenn  ddiittuu??

Bai, aurreiritzi asko dauzkagu, eta emaku-
meen literaturarekin  pila bat. Ez dugu pen-

tsatzen Afrikako edo Asiako literatura gus-
tatuko zaigunik. Aurreko urteetako sorpresa
handi bat, esaterako, Gloria Fuertes izan
zen. Talde gehienetan programatu nuen eta
denak oso harrituta gelditu ziren, nahiz eta
hasieran jendea oso konbentzituta ez egon.
--  DDaaggooeenneekkoo  EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  lliitteerraattuurr  ttxxoo--
kkoo  aasskkoottaann  ddiihhaarrdduuzzuu  llaanneeaann..  NNoollaa  hhaassii
zziinneenn  mmuunndduu  hhoorrrreettaann??

Literatura beti gustatu izan zait. Karrera
bukatzen ari nintzela Skolastikara gerturatu
nintzen, ikasketa sasoian alde batera lagata
nuen plazer hori berreskuratzeko. Ikastera
eta irakurtzera joan nintzen, eta ikasturte
hori amaitu zenean Josune Muñoz zuzen-
dariak bertan lan egitea proposatu zidan.
Oso lan intelektual eta sortzailea iruditu zi-
tzaidan. Saio bakoitzari zure ukitua eman
ahal diozu eta nahi duzun bezala antolatu
dezakezu. Hurrengo urte osoa eman nuen
formatzen. Literatur kritika feministari bu-
ruzko moduloa egin nuen, eta Josunerekin
egon nintzen praktiketan leku batetik bes-
tera, berak ematen zituen ikastaroetan par-

te hartzen. Ordutik jarraitu dut ikasle mo-
duan prestakuntza jasotzen. Skolastikan ge-
ografia konkretu batzuetako edo historiako
momentu zehatz batzuetako tailerrak ema-
ten dituzte. Ikastaro bakoitza, beraz, des-
berdina da. 
--  IIkkeerrkkeettaa--llaannaakk  eerree  eeggiitteenn  ddiittuuzzuu......

Bai, eta nik ikertutako espezialitateak
emakume italiarren literatura eta hilekoa di-
ra. Artean eta literaturan hilekoa nola erre-
presentatzen den, hain zuzen ere. Baneu-
kan kuriositatea gaiari buruz eta landuta
neukan horretan aditua den Erika Irustare-
kin. Hilekoari buruzko itzelezko bibliografia
daukagu. Testu desberdinekin egiten dugu
lan: komikiak, eleberriak, saiakerak, poe-
siak… eta hilekoaren kasuan ere denetik
dago. Guk hilekoaren esperientzia anitzak
jaso nahi ditugu. Bere horretan horri buruz
ez daude liburu asko, baina guri  balio digu
liburuaren pasarte batean azaltzen bada edo
pertsonaia batek hori zelan bizi izan duen
kontatzen badigu. Modu desberdinetan
agertzen da. Geografia, historia eta kontes-

AINHOA ALDAZABAL
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tuaren arabera aldatzen da esperientzia ho-
ri. Hilekoa tabua izan denez (eta denez,
oraindik) hori esate hutsa eta horri garrantzi
konkretu bat ematea guretzat esanguratsua
da. Eta batzuetan “por ausencia” aztertzen
dugu, hau da, hilekoa ez delako aipatzen.
Zelan da posible horrenbeste jenderi gerta-
tzen zaion fenomeno bat eta gure bizitza
baldintzatzen duena tabu izatea!
--  NNoollaa  iizzaann  ddaa  ttrraattaattuuaa  eemmaakkuummeeeenn  lliittee--
rraattuurraa??

Niretzat irakaspen handia izan da ikertuz
gero emakumeen testuak erdi arotik ditu-
gula. Baina ez dira erakusten eta kritikatzen.
Sistema  literarioa ez dago horri begira. Kri-
tika feministak egin duen ekarpen handi bat
emakume horiek berreskuratu eta gaur
egunera ekartzea izan da. Emakumeen tes-
tuak  oso ezkutuan egon dira. Eta literatu-
raren historia egiten denean itzaletan gera-
tzen dira. Baina benetako altxorrak daude.
Gaur egungo aldarrikapen berberak dituzte:
hezkuntza, bozkak, tratu txarrak gaitzesten
zituzten…
--  ZZeerr  bbiillaattzzeenn  dduu  jjeennddeeaakk  ttaallddee  hhaauueettaann??

Literaturak bezala, talde hauek helburu
desberdinak dituzte: entretenitzeko (aisial-
dirako), erakusteko eta ebaditzeko erabil-
tzen dira. Eta plazera ere oso alderdi inpor-
tantea da. Horrelako tailerretara datozenak
normalean plazerrez datoz. Batzuek, eus-
keraz direnen tailerren kasuan, liburu bat
euskeraz irakurtzeko erronka jartzen diote
euren buruari, bestela ez dutelako ohitura-
rik. Beti saiatzen naiz bestela irakurriko ez
lituzketen liburuak ere programatzen. Bes-

tela joera da liburudenda batera sartu eta
ikusten duzun lehenengoa erostea. Pen-
tsatzen dugu nahi duguna irakurtzen dugu-
la, baina ez da egia, oso baldintzatuta gau-
de erosten ditugun lekuengatik, entzuten
ditugun kritikengatik... Literaturaren nego-
zioa oso handia da. 
--  NNoollaakkooaa  iizzaatteenn  ddaa  ttaallddeeeenn  ddiinnaammiikkaa??

Irakurle txokoetan hilean behin elkartzen
gara. Liburua irakurrita ekartzen dugu eta
gero  hori komentatzen dugu. Alde teorikoa
dago, beti saiatzen naiz liburua kokatzen eta
autoreari buruz dakidana kontatzen, eta
beste zati bat konpartitzea izaten da, hau
da, liburuari edo gaiari buruzko iritziak elkar-
trukatzea. Gai sozialak eta politikoak izaten
dira. Askotan liburutik ateratzen gara eta
kezkatzen gaituzten gauzei buruz berbetan
amaitzen dugu. Beste batzuetan jendea
pertsonaiekin haserretzen da. Bakoitzak be-
re irakurketa egiten du eta konturatzen dira
agian besteek beste gauza batzuk ikusi di-
tuztela. Literatura fikzioa da eta bakoitzak
bere moduan ulertzen du. 
--  BBeettii  iikkuussppeeggii  ffeemmiinniissttaa  bbaatteettiikk……

Guk zerrenda horiek prestatzen ditugu-
nean gehienetan emakume idazleen libu-
ruak aukeratzen ditugu. Gaiek askotan zeri-
kusi handia daukate feminismoak gaur
egun dauzkan aldarrikapenekin, eta saioan
bertan beti saiatzen gara ikusten ikuspegi li-
terario batetik non dagoen feminismo hori.
Literatur kritikaren tresnekin liburu hori az-
tertzen saiatzen gara. Horregatik badago
parte teoriko bat. Liburua irakurtzen ere ika-
si egiten da. Nire metodologian dago auto-

reari buruzko liburu pila bat eramatea. Ho-
rrela gustukoa badute jarraitu dezakete be-
re lanak irakurtzen. Momentu batzuetan bi-
deoak eta musika ere erabiltzen ditugu.

BAZKIDEENTZAKO

aurresalmenta

urriaren 21etik 29ra
...eta kitto!-n salgai

10:00/14:00 eta 16:00/19:30
Bazkide bakoitzeko 

3 sarrera (7,5€)

Urriaren 30etik

aurrera (8€)

El Tío Palancas (J. Gisasola)
Denetik (Urkizu)

Gozoki (Bidebarrieta eta Sostoa)
Laes (Ziriako Agirre)

Internet bidez Kutxabank-en

azaroaren

16an

azaroaren

17an
1166::3300ean eta

1199::0000etan

1166::0000etan

eta 1188::3300ean

Urrriann hasi eta ekainera bitartean,
literatura eta ikuspegi feminista
uztartzen dituen ikastaroa eskainiko
dute Ainhoa Aldazabal eibartarrak
eta Iratxe Retolaza donostiarrak
(Emagin eta Skolastika taldeetako
kideak) Soraluzeko ZZubiko zentro
soziokulturalean. Literaturak
berezko dituen ezagutzarako bideak
eta esperientziarako bideak
begirada feminista mamitzeko eta
garatzeko baliatuko dira.
Irakurle-taldea hilean behin batuko
da Zubiko zentroan, martitzenez,
arratsaldeko 19:00etan, eta saio
bakoitzean (8 guztira) euskal
literatura garaikideko sorkuntza-lan
bat izango dute hizpide (lanak
liburutegian eskuratu ahalko dira)
eta baliteke bestelako aktibitateren
batzuk ere tartekatzea. Ikastaroa,
ofizialki, urriaren 22an aurkeztuko
dute, baina dagoeneko eman
daiteke izena errabal@hotsak.com
emailera idatzita. Matrikulak 20
euro balio du.  Ikastaroa Soraluzeko
Errabal kultur elkarteak antolatu du.
Informazio gehiago: 639750781
(Ubane).
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2013ko parte-hartze prozesua
amaittu zanian, hortik ur-
ten ziran ideia eta kon-

klusiño nagusiñak memorixa batian jaso zi-
ttuen eta, hain zuzen be, hori izan da IKEI
enpresakuak egindako biharrarendako oi-
ñarrixa. Eta hortik abiatuta sortu dabe IKEI
konsultorixakuak hillaren lehen astelehe-
neko billera horretan aurkeztu eben propo-
samena, IKEI-ko Felix Gorospek billerara
juan ziraneri azaldutakuaren arabera. Bille-
ran alkartutakuen artian hausnarketia era-
gitteko asmuarekin, “Zer izan nahi dogu?”
galderia bota zetsen, baiña galdera horreri
erantzuna topatzeko nahikua da 2013an
egin zan prozesuaren ondoren jaso zittuen
konklusiñuak begiratzia, bertan jasota da-

go-eta. Eta, horren arabera, Errebalek izan
bihar dittuan hainbat ezaugarri oso argi da-
goz. Parte-hartze prozesuan egon ziranak
argi azaldu eben moduan, etorkizuneko
Errebalen ez dabe merkatu tradizionalik
nahi, barritzaillia izango dan azokia baiño.
Gaiñera, jendia bertara erakartzeko ahal-
mena izatia nahi dabe, “baiña inguruan da-
guazen beste denda edo establezimen-

dueri kaltia eragin barik”. Gaiñera, Erreba-
len gune barrixa martxan ipintziarekin ba-
tera, horreri esker Urkizu eta Untzaga artian
lotura modukua sortzia da asmua. Eta, ja-
kiña, merkatu plazan dendia edo bestelako
postua dakenak dirua irabaziko dabela mo-
duren batian bermatuta-edo. Eskintzari be-
gira, bestalde, “gourmet” izenarekin eza-
gutzen diranetatik aldentzia nahi dabe eta,

Urriaren 7xan egin zan Errebal Eraikiz izenburuko saiua udaletxeko pleno
aretuan. Errebalgo proiektuaren inguruan urtiak biharrian daroiazen IKEI
enpresakuak gidatu eben saiua ixa hiru ordukua izan zan eta, bestiak
beste, 2013. urtian herritarren parte-hartziarekin, danen artian adostu
zittuen erabillerak eta bestelako edukixak aztertu zittuen, etorkizunian,
Errebalgo biharrak amaitzen dittuenian, hor sortuko dan gunia zelakua
izango dan zihezten juateko.

● tartak
● enkarguak

etxera
Bidebarrieta, 28 

☎☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia – Lora eta landare                              
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

Etorkizuneko 
Errebal eraikitzen
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horren ordez, bertoko, hamendik gertu
ekoiztutako produktuen aldeko apustu oso
argixa egin dabe.

Horretxek danak kontuan hartu eta ondo
aztertu eta gero, Errebalen sortuko dan
azaleria zelan banatu leikian azaldu eban
Gorospek: 358,61 metro karratuko azaleria
beteko dabezen 7 postu fijo eta, hórretxe-
kin batera, kafeterixia juan-
go lirakez batetik. Eta, bes-
tetik, 251 metro karratuko
azaleria betetzen, basarri-
ttarrendako 21 postu au-
rreikusi dittue.

Gorospek esandakuaren
arabera, Debemen eta An-
dirao alkartiekin hainbat bi-
llera egin dittue eta, horre-
tan argi laga dabenez, da-
nak nahi dabe etorkizuna
jasangarrixa izatia. Horre-
tan, behintzat, danak ados
dagoz. Gaiñera, esaten da-
benez, gaur egunian merkatu plazan pro-
duktuak saltzen ibiltzen diranetako basarri-
tar batzuk ez eze, beste barri batzuk be
azaldu dabe Errebal barrixan tokixa euki-
tzeko interesa. Billeran esandakuaren ara-
bera, gatxagua izan leike beste postuetara-
ko jarduera eta ezaugarrixak ziheztia, baitta
be bertan dendia zabaltzeko prest dagua-
zen enpresak topatzia.

88.800 metro karratu eta 5 pisu
Edozelan be, Errebalen jasotzen ari diran

eraikiñak 8.800 metro karratu izango dittu,
bost pisu edo solairutan banatuta: 5.300
metro karratu inguru izango dabezen bi so-
lairu, lur-azpiko aparkalekuetarako (solairu
batian txandakako aparkalekuak egingo di-
ttue eta bestian, barriz, erosi nahi dabe-

nendako garajiak); beheko pisuan, barriz,
postu fijuak, kafeterixia eta basarrittarren
postuak ipiñiko dittue, erakusketa eta sal-
mentarako gune batekin batera, baitta jar-
duera kultural eta bestelakuak egitteko to-
kixa (950 metro karratu gitxi gorabehera).
Goiko aldian, barriz, beste bi pisu gehixa-
go jasoko dittue (lokaletarako, 700 bat me-
tro karratu).

Bertoko produktuak lehentasuna izango dabela diñue.

Basarrittarrak
(251 metro karratu)

21 postu ipintzeko tokixa aurreikusi
dabe, gaur egunian Rialton egitten

daben moduan, bakotxak bere
basarriko produktuak saldu ahal

izateko.

Postu fijuak 
(358,61 metro karratu)

7 postu fijo, 159,47 metro karratu
inguruko azaleran eta beste 199,14

metro karratu, kafeterixia edo
ostalaritzari lotutako establezimendua

ipintzeko. Horrekin batera, “0 Km”
produktuak saltzeko beste postu bat;
eta Mexiko, Venezuela, Maroko eta

Nepalgo janarixa saltzeko postu bana
(4 postu). Beste postu bat gluten

bariko produktuetarako. 23,72 metro
karratuko seigarren postu bat

(zihezteke). Eta zazpigarren postu bat,
Andirao Eibarko basarrittarren

alkartekuak bertoko produktuak saldu
ahal izateko.

Beste erabillera batzuk
2 solairu, aparkalekuetarako, erabillera

anitzetarako eraikiña egitteko eta
ikastaro/taillarrak eskintzeko tokixa

preparatzeko.

Sortuko daben gune
barrixak bost pisu
izango dittu totalian eta,
bestiak beste, era
diferentietako
produktuak saltzeko
tokixekin batera,
aktibidade kulturalak
egitteko gune bat eta
ikastaro/taillarrak
eskintzeko tokixa be
egingo dittue.
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--  EEuusskkaallttzzaaiinnddiiaarreenn  eennkkaarrgguuzz  ssoorrttuu  dduu--
zzuuee  ‘‘GGhheerroo’’..  AArrdduurraa  sseennttiittuu  dduuzzuuee??

Ez da Euskaltzaindiaren enkargua izan
zehazki. Euskaltzaindiaren mendeurrena
izan denez, erakundeak esan zigun gure
hurrengo lana koproduzitzeko prest zego-
ela, baina guk nahi izan duguna egin du-
gu. Euskaltzaindiari asko eskertzen diogu,
ez digulako inolako baldintzarik jarri. Eus-
kaltzaindia bidelagun izanda, egokia zen
euskeraren inguruko lan bat egitea, nahiz
eta aurretik ere Patxo Telleria eta nik egin
ditugun hainbat lanetan hizkuntza prota-
gonista izan den. Oraingo honetan ez du-
gu ‘Ez dok hiru’-ren formatua jarraitu, mo-
du konplexuago batean egin dugulako.
Izan ere, eszenatoki gainean ez gaude Pa-
txo eta biok bakarrik, bost aktore baizik.
--  NNoollaa  sseennttiittzzeenn  zzaarraa  mmuunndduukkoo  aazzkkeenn
eeuusskkaalldduunnaarreenn  aazzaalleeaann??

Aktore moduan ondo, oso pertsonaia
kuriosoa delako eta indarra duelako. An-
tzezlana 3000 urtean kokatzen da eta nire
pertsonaia munduko euskaldun bakarra
da, baina erdaldunik ere ez dago, hizkun-
tza guztiak desagertu egin direlako. Hiz-
kuntza bakarrak jarraitzen du, ‘hizkuntza
globalak’. Nire pertsonaiari ‘hizkuntza glo-
bala’ ahazten zaio eta euskeraz bakarrik

dakite egiten. Ospitale batera doa hiltze-
ra, baina inolako dramatismo eta sufri-
mendurik gabe, 3000 urtean zein segun-
dutan hilko garen dakigulako. Sendagile
batekin komunikatzen da itzultzaile lanak
egiten dituen tramankulu batekin eta ha-
rreman kurioso bat sortzen da bion arte-
an. Horrela, zerbait gertatzen da harreman
horretan. Azken euskaldunak euskarari bu-
ruzko istorio eta fabulak kontatzen dizkio
eta erromatarren sasoira, euskal marine-
lak Ternuan ibiltzen ziren sasoira, Frantzia-
ko Iraultzara eta beste hainbat tokitara era-
mango digute. Berak kontatzen dituen is-
torioak eszenifikatu egingo dira eta hiz-
kuntza ezberdinak erabiliko dira, bederatzi
guztira, baina publikoak gertatzen den
guztia ulertuko du.
--  EEuusskkeerraa  eezzaagguuttzzeekkoo  bbaalliioo  dduu  aannttzzeezz--
llaannaakk??

Bai, baina ez bakarrik euskera bera, bai-
ta euskeraren historia eta euskera beza-
lako hizkuntza gutxituak ere. Eta beste-
tik, euskerak zergatik iraun duen eta den-
boran eutsi ahal izateko euskerak duen
indarra nolakoa den ikusiko dugu. Koldo
Mitxelenaren esaldi bat erabiltzen dugu
horretarako: “Euskeraren miraria ez da
non sortu zen edo zein zaharra den, eus-

MIKEL 
MARTINEZ 
(aktorea): 

“Euskerak militantzia 
eta amodioa 

eskatzen du”

“Euskeraren inguruan 
gauza hunkigarri eta 

barregarriak kontatuko 
ditugu, baina denak 

interesgarriak”

Mikel Martinez aktorea
munduko azken
euskaldunaren azalean
jartzen da ‘Ghero’
antzezlanean. 3000.
urtean hizkuntza bakarra
dago munduan,
‘hizkuntza globala’, eta
antzezlanak hizkuntza
guztien eta hizkuntza
aniztasunaren defentsa
egiten du. ‘Tartean
Teatroak’ urriaren
25ean, barixakua,
20:30ean, eskainiko du
antzezlana Coliseoan.
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keraren miraria da nola lortu duen irau-
tea”. Horren inguruan gauza hunkigarri
eta barregarriak kontatuko ditugu, baina
denak interesgarriak. Hizkuntzekin dugun
lotura eta hizkuntzek gure barruan duten
indarra azalduko dugu. Euskeran zentra-
tzen gara, baina hizkuntza guztietara era-
man daiteke antzezlanean kontatzen du-
guna.
--  UUmmoorree  kkuuttssuukkoo  llaanneettaann  iikkuussii  zzaaiittuuzzttee--
gguu  PPaattxxoo  eettaa  bbiiookk..  LLaann  hhoonneekk  uummoorree
ppiixxkkaa  bbaatt  dduueellaa  aaiippaattuu  dduuzzuu,,  bbaaiinnaa  hhaauuss--
nnaarrkkeettaarraakkoo  ddaa  ggeehhiiaaggoo??

Antzezlanak oso momentu ezberdinak
ditu eta hori oso polita da. Hausnartzeko
arrazoiak ematen dituzten gauza barrega-
rriak gertatzen dira, ez da umore hutsa.
Gauza serioetan oinarritutako umorea da.
Bestetik, nahiko momentu hunkigarriak
daude, negar egiteko bezalakoak. Polita
da emozioak sortzea.
--  IIaa  uurrtteebbeettee  ddaarraammaazzuuee  aannttzzeezzllaannaarree--
kkiinn..  NNoollaakkoo  eerraaggiinnaa  iizzaann  dduu  ppuubblliikkooaa--
rreennggaann??

Antzezlan guztiak bezala, hau ezberdina
da. Publikoa harritu egiten da kontatzen
dugunarekin eta nola kontatzen dugun. Bi-
ra polita egin dugu, 40 emanaldi eskaini
baititugu orain arte. Kopuru altua da eus-
karazko antzezlan batentzat. Gainera, pu-
bliko dezente etorri da eta emanaldiak be-
roak izan dira. Oso pozik gaude. Bestetik,
gauza bitxi bat gertatu zaigu. Antzezlana
ez dago jende gaztearentzat zuzenduta
bereziki, baina etorri direnek oso ondo har-
tu dute. Harritu egin gara horrekin.

--  EEuusskkaalldduunnookk  eerraannttzzuukkiizzuunn  bbeerreezzii  bbaatt
ddaarraammaagguu  ssooiinneeaann??

Bai. Aktore eta sortzaile garen heinean
euskara bizirik eusteko ardura sentitzen
dugu guk, eta pentsatzen dut beste eus-
kaldunek ere antzeko zerbait sentitzen du-

tela arrazoi ezberdinengatik: gure ama-hiz-
kuntza delako, euskaldun berriak garelako
edo dena delakoa. Badakigu zaila dela, bo-
rrokatu behar dela eta esfortzua eskatzen
duela. Gaztelaniak ez du horrelako egoe-
rarik bizi, gaztelaniaz egiten dutenek ez
dute esfortzu berezirik egin behar gazte-
laniarekin gizartean mugitzeko, baina guk
bai. Euskerak militantzia eta amodioa es-
katzen du, gure hizkuntza maite dugulako
egiten dugulako esfortzua. Esfortzua da,
baina bizitza honetan polita da ahaleginak
egiteko arrazoiak edukitzea.

“Hausnartzeko arrazoiak
ematen dituzten 

gauza barregarriak 
gertatzen dira Ghero-n”

salmenta lekuak:
– ARRIOLA PRENTSA
– ECHETTO PRENTSA 
– ISASI OKINDEGIA
– BOLINTXO OKINDEGIA
– ARRIAUNDI OKINDEGIA
– MUGIKA HARATEGIA
– OTEGI HARATEGIA
– MARIA OSPITXAL (Calbeton)
– KULTU TABERNA
– ZUBI-GAIN TABERNA
– GURIDI TABERNA
– UDAL EUSKALTEGIA
– AEK EUSKALTEGIA

kalean erosteko aukera:
gaur arratsaldez (19:00-21:00)
bihar eguerdiz (11:30-13:30)



EEzin dugu ukatu zulo batean bizi garenik. Zulo ilun batean.

Egunaren zatirik handiena itzaletan pasatzen dugu. Haran bate-

an eraikia izan zen gure herria. Zulo zuloan. Hor. Eibar. Iluntasun

horrek, aldiz, aukera asko ematen dizkigu, batez ere orain, ba-

tzuen zoritxarrerako baina gure bistaren mesederako pinudiak

desagertzen ari diren momentu honetan. Mendiz inguratuak bi-

zi gara. Naturaz. Berde kolorez. Unbetik Galdaramiño, Barakal-

do kaletik Santa Kurutz, Txontatik Karabieta, Pausuetatik Arrate,

Arrajolatik Urko, Usartzatik Akondia, Garagoiti, Kalamua…Para-

jea ikusgarria da. Apur bat igo eta gure ingurua begiratzea bes-

terik ez dugu. Zoragarria. Hala eta guztiz ere, askotan iruditzen

zait kobazulo batean bizi izango bagina bezala jokatzen dugula.

Zulotik irten eta urrutiko lurraldeetara joatearekin amesten.

Mendi altuenak eskalatzeko. Leku entzutetsuak bisitatzeko. He-

gazkina hartu eta paradisua aurkitzeko. Horrela da, ezta? Erron-

ka bat planteatzen dizut. Igo zure auzoko menditxo horretara eta

ireki ondo begiak. Hartu zure denbora. Ez daukazu inolako pre-

sarik. Etxe ondoan duzun altxor txiki horretaz disfrutatu. Dau-

kagunaren apologia apur bat egin dezagun. Eibarren hondartza-

rik ezin dugu topatu, baina duguna baloratu dezagun. Itxaron.

Beste erronka bat proposatuko dizut! Zer irudituko litzaizuke gu-

re herriko erreketan gure aitona-amonen garaian bezala baina-

tzerik balego? Hori lortzea ere ez da horren zaila. Baietz lortu!

Zaindu maite duzun hori.

amagoia gomez
Zer irudituko litzaizuke gure herriko

erreketan gure aitona-amonen garaian
bezala bainaterik balego? Hori lortzea 

ere ez da horren zaila. Baietz lortu!

Zuloan
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Leihotik parkera begira nengoela, aita bat ikusi dut bere se-

me-alabei errieta egiten. Aitaren haserrea makalekoa zen eta

umeek azalpenak ematen zituzten apal-apal. Bronka arabieraz zen

eta ez dut tutik ere ulertu, baina hitzen gainetik mezua argi ta gar-

bi geratu zait. Bronka bat arabieraz edo euskeraz bronka bat da.

Eta gainera hizkuntzaren doinua asko gustatu zait.

Aitortu behar dut hizkuntzak maite ditudala. Frantsesa maite

dut oporretan auzokoek “bonjour” esaten didatenean, euskera

maite dut nire amamak “Erdu nere altzora” esaten zidala gogo-

ratzen dudanean. Chavela Vargas “Que te vaya bonito” abesten

entzuten dudan bakoitzean unkitu egiten naiz. Eta semeei inge-

lesezko etxekolanak egiten laguntzean “listening”ek bizipoza

ematen didate. Hizkuntza guztiak maite ditut.

Maitatzeari buruz ari naizela “poliamor” hitza etorri zait burura.

Modan dagoen kontzeptua da. “Polimaitasuna” harreman afekti-

bo edo sexual ireki bat da, non bi pertsona baino gehiagok parte

hartu dezaketen, denak jakitun eta denak onartua. Maitasunak ez

du derrigorrez pertsona bakarrarentzat izan behar, pertsona ez-

berdinen artean banatu daiteke kalitatea galdu gabe.

Lagunartean eztabaidatu genuen horri buruz eta ondorio batera

heldu ginen: ez garela “polimaitasuna”praktikatzeko hezituak izan.

Sortu daitezkeen egoera eta sentimenduak kudeatzeko ezgaita-

suna daukagula. Maitasuna batentzat bakarrik izan behar dela ika-

si dugulako. Eta batzuetan iruditzen zait hizkuntzekin gauza bera

gertatzen zaigula, erakutsi digute bat bakarrik maite dezakegula,

gurea sentitzen duguna, denak batera maitatu beharrean.

Belaunaldi gazteak polimaitasuna eta polihizkuntza ekarriko diz-

kigute, maitasuna oparoa dela sinisten hasi beharko dugu.

eva perez de albeniz
Maitasunak ez du derrigorrez pertsona

bakarrarentzat izan behar, pertsona 
ezberdinen artean banatu daiteke; baina

ez gara praktikatzeko hezituak izan

Polimaitasuna



gazteON

Ez dira urte asko Adimen Artifizialaren kontzeptua estreinakoz entzun 
genuela, baina urte gutxiren buruan eguneroko kontua bihurtu zaigu: la-
guntzaile birtualak (Siri, Alexa, Google Asistent…), garbiketarako robotak 
(Roomba,  Conga…), dronak, ibilgailu autonomoak ... Gutako gehienoi, se-
guruen,  dagoeneko lagun bihurtuko zitzaigun aipatutako robot edo gai-
lu horietako bat edo beste. 

Gainera, badirudi hasi besterik ez dela egin mugarik gabeko teknologiaren 
aurrerapen hau. Adituek diotenez, gure belaunaldia izango da makinak baino 
azkarragoa den azkena eta horrek, zalantzarik gabe, izugarrizko aldaketa era-
gingo du jendartean. Onurak ekarriko ote dizkigu adimen artifizialak? Kaltega-
rria izango ote zaigu? Makinek ordezkatuko ote gaituzte? Kontrolaezina izango 
da bilakaera hori?

17

Inteligentzia artifiziala



Zer diote mahainguruko kideek?

“Makina hauen erabilera 
gure ardura da, gure 
erosokeria, ez da 
teknologiaren errua”

“Segurtasunaren prezioa 
intimitatea galtzea da”

“Jendeak kontaktu 
gose handia dauka. 
Jendeak aurrez aurreko 
komunikazioa behar du, 
eta gainera, gero eta 
garrantzi handiagoa 
ematen diogu emozioak, 
egoera pertsonalak… 
kontuan hartzeari”

“Ukaezina da inteligentzia 
artifiziala abantaila 
handia dela hainbat 
arlotan, medikuntzan, 
ingeniaritzan… baina, 
gizarte-harremanetan, 
ordea, atzerapausoa dela 
esango genuke”

Lorea Arakistain Tomas Vouilloz

Izaro Apraiz
Hodei Larrañaga eta 
Galder Garcia
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Lorea Arakistain PUNTU.eus-eko Ko-
munikazio eta Marketing arduraduna-
ren hitzetan, une honetan, aldaketa ez 
da horrenbestekoa: 

“Nik ez neuke esango hain 
aldaketa handia egon denik. 

Aldatu dena teknologia da; oraingo 
gailuek ahotsa ulertu, ezagutu 
eta gai dira interpretatzeko eta 
ahots bidez erantzuteko. Baina 

bestela, funtzioetan ez dut ikusten 
holako alderik; lehen idatziz egiten 

genuena (mobilean begiratzen 
genuen eguraldia edo errezeta 

kontsultatu) orain ahotsez egiten 
dugu. Baina funtzionatzeko 

moduan ez dut halako aldaketarik 
ikusten; ez, behintzat, medioetan 

perzibitzen dudanaren neurrikoa”. 

Izarok, barne-komunikazio adituak, 
ezjakintasuna nagusi dela azpima-
rratzen du: “Ni gehien arduratzen 
nauena ezjakintasuna da. Orain dela 
urte asko mugikorrak garatzen hasi 
zirenean, whatsapp atera zenean, ez 
genekien horrek zenbateraino ordez-
katuko zituen aurrez aurreko harrema-
nak, baina orain ikusten da askotan, 
lagun batekin kafe bat hartzeko gera-
tu beharrean, whatsapp bat idazten 
diogula. Nik uste dut hor egon daike-
tekeen ezinegona dela ezjakintasun 
hori; ez dakizula zenbateraino horrek 
areagotuko duen, batetik, sedentaris-
mua, eta bestetik, isolamendua. Isola-
tze hori, zu zure etxean, zure Alexakin 
berbetan…”

Definizioz adimen artifizialaz ari ga-
renean, pentsatzeko gaitasuna duten 
makinez edo robotez ari gara; bestela 
esanda, giza adimena imitatzen du-

ten makinen inteligentziaz dihardugu 
terminoa aipatzen dugunean. Berez, 
adimen artifiziala sortzearen xedea 
gizakion bizimodua erraztea da, in-
formatika-funtzioak eta giza adimena 
(arrazonamendua, ikaskuntza eta ara-
zoen ebazpena) uztartuz. 

Abantailak eta desabantailak

Argi dago onurak asko direla, batez 
ere arlo batzuetan, medikuntzan eta 
ingeniaritzan, esaterako, baina erabi-
lera arduratsuan dago gakoa. Loreak 
honela azaltzen digu: “Nik uste dut 
hor bi gauza daudela: bata da guk 
zein erabilera ematen diogun, eta 
bestea, teknologia hori noren esku 
dagoen eta zertarako. Teknologia hori 
zertarako dago? Gizartea hobetzeko, 
eta pertsonen aukera berdintasuna 
sustatzeko edo sistema kapitalistako 
herrialdeetan gehiago kontsumitu 

PuntuEUSeko Komunikazio 
eta Marketing arduraduna

Psikologian graduatua

HG developerts enpresako 
sortzaileak

Barne-komunikazioan aditua
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dezagun? Azkenean, gure gizarte ho-
netan teknologia bitartekari handi ba-
tzuen esku dago (GOOGLE, AMAZON,                      
APPLE…), eta horiek bilatzen dutena 
da diru gehiago irabaztea guk gehia-
go kontsumituta,  eta hor dago arris-
kua. Kulturalki, adibidez, hizkuntza 
txikien kasuan (euskara, kasu), ez dira 
errentagarriak; orduan,  Alexak edo Si-
rik ez dute euskaraz ulertzen,  dirurik 
ematen ez dienez…”

Ildo horretatik, Hodei Larrañaga HG 
developerts enpresako sortzailea ere 
bereizketa egin beharraz mintzatzen 
zaigu: 

“Nik uste dot bi ikuspegitatik 
landu daitekeela gai hau. Batetik, 

teknologikoki inteligentzia 
artifizialak egin ditzakeen 
aportazioak eta, bestetik, 

etikoki ikus daitekeena
(hau ondo dago, hau ez…)”

Adimen emozionala eta artifiziala 
uztartuz

Gauza jakina da makinek ez dutela 
ez emoziorik ezta balore moralik ere: 
programatuta dutena betetzera mu-
gatzen dira, ona edo txarra den kon-
tuan izan gabe, erabakirik hartzeko 
gaitasunik gabe. Paradoxikoa dirudi 
horrek, noiz eta gizartean adimen 
emozionalak gero eta leku handiagoa 
duenean. Teknologiarik puntakoenak   
aurreraka baino atzeraka garamatzala 
pentsarazi diezaguke horrek. Baterae-
zinak ote?  Izaroren ustez, argi dago 
adimen mota biak, emozionala eta 
artifiziala, bateratu egin behar direla, 
osagarriak baitira. 

Era berean,  makinak eta gizakia 
parekatzeko orduan Tomas Vouilloz, 
psikologian adituak, fustrazio ezaren 
arazoa mahaigaineratzen du: “Maila 

pertsonal batean, ondo dago gutxie-
neko akats probabilitatea izatea, eta 
fustrazioaren tolerantzia txikitzea.  
Izan ere, zuk erabakiak makinaren 
esku lagatzen dituzu, orojakilea dela-
ko, eta jainkoek ez dute huts egiten! 
Baina horretara ohitzen bazara, gero 
zer?” Ildo horretatik doaz Lorearen 
hitz hauek ere: “Egia da enpatiaren 
eta adimen emozionalaren beharra az-
pimarratzen dela; baina, hala ere, gaur 
egun benetan baldin badago balio bat 
nagusitzen dena arrakastarena da: lan 
egiten baduzu, saiatzen bazara, arra-
kasta lortuko duzu. Lortu ezean, zer-
bait txarto egin duzun seinale. Balio 
horiek oso lotuta daude teknologiare-
kin, eta arriskutsua da, horren atzean 
gaur egun ohikoak diren antsietatea 
eta depresioa bezalako gaixotasunak 
egon litezkeelako”.

Bestalde, makinak gizakia ordezka-
tuko duen beldurra ere hor dago. Izan 
ere, abantaila dena desabantaila ere 
bihurtu daiteke. Horrela dio Izarok:

“Inteligentzia artifizialarekin lan 
egiten duten erakunde askok sal-
tzen duten abantailetako bat, eta 
niri lanean gertatu zait, gizakiaren 
esku-hartzea gutxitzen dutela da; 
hau da, datuak ikutzerako orduan 
esku askotatik pasatzen baldin 
bada akats bat egoteko probabili-
tatea askoz altuagoa da robot ba-
tek egiten badu baino, makinaren 
akats-probabilitatea minimoa da. 
Orduan esaten duzu “ze ondo”, bai-
na beste alde batetik,  honek aurre-
ra jarraitzen badu, igual gure lan-
kide baten postua egunen batean 
robot batek ordezkatuko du”.

Komunikazioan aditua den aldetik, 
bestalde, Izarok ezinbestekotzat jo-
tzen du aurrez aurreko elkarrizketen 
garrantzia nabarmentzea, makina ba-

tek ezingo duelako eskaini inoiz beste 
pertsona batek aurrez aurre eman die-
zagukena. Psikologoaren hitzetan ere:

 
“Harreman sozialek oinarrizko 

faktore bat daukate; espresioa. 
Gazteleraz esaten den moduan, 
(dar la cara) izango zen itzulpen 
literala. Azkenean, sare sozialen 
atzean erakusten ditugunak bel-
durrak dira, eta emozioak trans-

mititzeko beste kanal berri batzuk 
sortuko dira, eta hor begiak ez dira 
arimaren ispilu izango, aurrez au-
rreko hori galdu egingo delako”.

Adimen artifizialaren gaineko ezta-
baidan ezin aipatu gabe utzi segur-
tasunaren kontua. Galderrek honela 
dio: “Neri segurtasunaren kontzeptua 
aipatzea gustatuko litzaidake. Lehen-
go egunean oso harrituta utzi ninduen 
albistea irakurri nuen. Bi etxe ezberdi-
netan, bi Alexa ezberdin zeuden, eta 
batak bestearen audioak hartu, eta 
norberarena ez zen informazioa lortu 
zuen. Horrelako beste hainbat kasu 
ezagutzen ditut, Facebooken adibidez, 
whatsappetik heldu zitzaizkidan ar-
gazki batzuekin lotutako iragarki asko 
agertzen hasi zitzaizkidan, oso “hea-
vya” da. Okerrena da guk geuk onar-
tzen ditugula baldintza horiek kontura-
tu gabe, erregistratzen garenean“.

Etorkizunean, zer?

Etorkizunera begira, muturreko 
kasua aipatzen digu Tomasek: “Libu-
ru batean irakurri nuen (Origen, Dan 
Brown)  etorkizunera begira ez dela 
izango  gu garen bezalako homo sa-
piens sapiens gizakirik, baizik eta 
homo digitalis, eta hori izango litza-
teke teknologia artifizial horiek denak 
gizakiengan txertatzea”. Jakingo ote 
dugu hori guzti hori kudeatzen? Ale-
xia eta Siriren erantzunaren zain gera-
tu beharko!

gazteON
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Zein ondorio atera dira?

Teknologiari beldurrik EZ

Teknologiari ez diogu beldurrik 

izan behar, aukerak sortzen 

dituelako, baina kritikoak izan 

behar gara, noren esku dagoen 

eta zertarako erabiltzen den.

Hausnarketa beharra

Jakin egin behar dugu zertan 

ari garen eta norantz goazen. 

Guk zein puntutara arte 

hartu ditzakegu erabakiak? 

Hausnarketa bat behar da. 

Kontrolatzen ikasi, 
kontuz ibili

Inteligentzia artifiziala 

kontrolatzen ikasi behar dugu; 

bai legeen bidez, eta baita 

norberak ere. Kontuz ibili behar 

da kontu hauekin.

Podcast-a entzun nahi?

Sartu zaitez etakitto.eus web 
orrian, eta bertan aurkituko duzu 
mahainguru honen grabazioa. 

Inteligentzia artifiziala

Kudeaketa egokia 
beharrezkoa

Kontziente izan behar gara: 

adimen artifizialak ez dizkigu 

gure aurrez-aurreko harremanak 

ordezkatu behar eta ez ditu gure 

emozioak kudeatu behar, horrek 

egiten baikaitu gizaki.

Lorea Arakistain

Tomas Vouilloz

Izaro Apraiz

Hodei Larrañaga eta Galder Garcia

Podcast-a ingelesetik datorren hitza da (IPOD eta BROAD-
CAST). Mugikor eta ordenagailuetatik entzun daitekeen mul-
timedia fitxategi honek indar handia hartu du azken bolada 
honetan. Hori ikusita, gazteON atala ezin da atzean geratu, 
eta grabazio hauekin martxan jarri da.

Mahainguru honen podcast edo audio-grabazioa 
Spotifyn eta Ivooxen entzun eta deskargatu daiteke. 
Plataforma horietan gazteON izenarekin aurkituko gaituzu. 
Oso modu errazean!
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Gaurtik domekara arte Eibarko Klub Deportiboko mendi batzordeak
antolatzen duen Jardunaldi Mikologikoen 21. edizioa egingo da gurean.
Gaur 19:00etan “Urola Kosta Bailarako Perretxikoak” hitzaldia eskainiko dute
Unai Fernandez eta Joxepo Teres Aranzadi Zientzia Elkarteko kideek
Deporren bertan eta “txanpi pintxo-pote berezia” izango da. Bihar, bestalde,
mendi irteera egingo dute Eibarko eskoletako haur eta gurasoek perretxikoak
bildu eta arratsaldean sailkatzeko. Domekan, azkenik, erakusketa eta
dastaketa egongo da 10:30etik 14:00ak arte, Toribio Etxebarria kalean.

––  ZZeeiinn  ppeerrrreettxxiikkoo  bbiilldduu  ddaaiitteezzkkee  UUrroollaa
KKoossttaa  bbaaiillaarraann??  LLuurr  eemmaannkkoorrrraa  ddaa??

Habitaten aniztasuna handia da eta, on-
dorioz, baita onddoena ere. Kostaldetik ha-
sita, hareatza eta dunak ditugu Zarautz eta
Zumaian, belardi, larreak eta baso mota
desberdinak. Autoktonoen artean artadiak,
artelatzez osatutakoak (Euskal Herrian ba-
karrak Zarautz eta Getaria artean), haltza-
diak eta baso mistoak (lizarra, zumarra…),
hariztiak, urkidiak eta pagadiak. Aloktonoen
artean, haritz amerikarrez osaturiko basoak,
pinudiak, izeidiak, Lawsonianez osaturiko-
ak... Egin ditugun ikerketetan 1.200 espe-
zie baino gehiago inbentariatu ditugu.
––  ZZeellaakkoo  bbeerreezziittaassuunnaakk  ddiittuu  bbaaiillaarraa  hhoo--
rrrreekk  ppeerrrreettxxiikkooeenn  aarrllooaann??

Dunak eta hareatzak garrantzi handiko ha-
bitatak dira, eta herrialde gehienetan legea-
ren babesean daude. Hor garatzen den bi-
zidunen komunitatea bertako bizi baldintza
gogorretara moldatua dago etabizileku ho-
rietan bakarrik azaltzen dira. Beraz, sistema
horietan bizi diren onddoak oso urriak dira,
Euskal Herrian horrelako ekosistemak kasu
gehienetan desagertu direlako. Dunetan
azaltzen diren espezie batzuk (Agaricus de-
voniensis eta Hygrocybe conicoides) EAE-
ko behin behineko zerrenda gorrian azaltzen
dira, eta beste hainbat espeziek Zarautz eta
Zumaiako duna eta hareatzetan bilatzen du-
te euren azken bizilekua. Bestela, bailaran
dagoen espezie kopurua onddoen anizta-
sunaren adierazle da. Bada espezieren bat
edo beste Euskal Herrian bailara horretan
bakarrik azaldu dena, eta badugu espezie-
ren bat mundu osoan orain arte Pagoeta
Parke Naturalean bakarrik aurkitu dena.   

––  PPeerrrreettxxiikkooaakk  bbiilldduu  oonnddoorreenn,,  zzeellaann  kkoonn--
ttsseerrbbaattuu  ddaaiitteezzkkee  hhoobbeettoo??  IIzzoozztteeaa  kkoo--
mmeennii  ddaa??

Perretxikoak erabilpen zientifikorako, ha-
sieran, lehortu egiten ditugu (lehorgailu be-
rezi baten bidez). Lehortu ondoren, izoztu
egin behar dira organismo desberdinak hil-
tzeko (normalean -20º C-tan astebete ingu-
ru). Gero poltsetan sartzen ditugu euren fi-
txa zientifikoarekin (izena, habitata, lekua,
nork bildu duen) eta herbarioan gorde. Aran-
zadin 34.000 bilketa baino gehiago ditugu.

Kontsumitzeko gorde nahi badira teknika
desberdinak erabiltzen dira. Espezie batzuk
lehortu egiten dituzte (zizahoria…), beste
batzuk olioetan gordetzen dituzte (onddo
zuriak, esaterako), beste zenbaitek olio gu-
txirekin zartaginean buelta batzuk ematen
dizkiete eta ezer bota gabe izozten dituzte,
ondoren eta beharraren arabera behar be-
zala egiteko... Baina Aranzadin saileko mi-
kologo gehienek perretxikoak ez dituzte ja-
sotzen kontsumitzeko. Hori bai, diotenez,
perretxikoak ez dira freskoak edo gordinik
izoztu behar, gero sukaldatzeko oso egoera
kaskarrean geratzen direlako.
––  ZZeeiinn  hhaannkkaassaarrttzzee  ddiirraa  oohhiikkooeennaakk  ppee--
rrrreettxxiikkooaakk  bbiillttzzeeaann??  ZZeellaann  kkoonnppoonndduu
ddaaiitteezzkkee??

Arriskutsuena, dudarik gabe, perretxiko
hiltzaile bat jangarria delakoan jasotzea da.
Gure bailaran hiltzaile berdeak eman ditu
arazo gehienak: jendeak gibelurdin berde
kolorekoekin nahasi ohi ditu, eta txapelak

bakarrik jasotzeko ohitura txarraren ondorioz
ezbeharra gertatu da. Horregatik da hain ga-
rrantzizkoa perretxikoa azpitik eta laban ba-
ten laguntzaz osorik ateratzea. Horrela txa-
pela berdea duen perretxikoekin, bolbarik
edota eraztuna duen ala ez konturatu eta na-
hasketa arriskutsuak saihestu daitezke.

Bestela, perretxiko batekin zalantzak dau-
denean, mikologo edo horretaz dakienare-
kin kontsultatu behar da. Eta, jakina, perre-
txikoa ez kontsumitu. Aranzadin astelehen
arratsaldetan ateak irekitzen ditugu kontsul-
tak egin eta bildutako materiala kontrasta-
tzeko. Espezieak ezagutzeak garrantzi han-
dia du eta horretarako balio dute elkarte mi-
kologikoen erakusketek. Nire ustez, perre-
txiko asko erakutsi baino alderdi didaktikoa-
ri eman beharko genioke indar gehien: ond-
doen egoera eta arriskuak, onddoen garran-
tzia ekosistemetan, perretxiko jangarri eta
pozoitsuak ez nahasteko prozedurak...

Biltzaile batzuen artean badago benetan
lotsagarria iruditzen zaidan ohitura, euren
ustez perretxiko txarrak direnak puskatze-
koa. Askok uste dute txarrak direnak pus-
katuz jateko onak bakarrik aterako direla to-
ki berean; eta ez da horrela, perretxiko ho-
riek mizelio desberdinetatik ateratzen dire-
lako. Naturarekiko errespetu eza adierazten
du horrek, ez besterik. Kontuan izan behar
da onddo eta zuhaitz artean dagoen sinbio-
sia oso garrantzitsua dela basoak ondo ga-
ratzeko eta onddoen aniztasunerako. 

Eta, jakina, plastikozko poltsa erabili be-
harrean saskiak erabili. Perretxikoak gordi-
nik edota oso gutxi eginda ez dira jan behar,
kopuru handietan ez jatea aholkatzen da,
eta jaso ere neurrian egitea.

JOXEPO TERES (Aranzadi):

“Perretxiko txarrak
puskatzeko ohitura
baztertu behar da”

““EEllkkaarrttee  mmiikkoollooggiikkooeenn  
eerraakkuusskkeettaakk  oossoo  
bbaalliiaaggaarrrriiaakk  ddiirraa””
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Astelenak pilota profesionalaren
denboraldi berriari zabalduko
dizkio ateak etzi
IIkasturteko pilota profesio-
nalaren lehenengo jaialdia
izango da domekan Eibarko
“katedralean”, lau eta erdia-
ren txapelketaren final-laurde-
netako bigarren jardunaldiko
partiduarekin. Jokin Altuna eta
Erik Jaka lehenengo jardunal-
diko irabazleen arteko nor-
gehiagoka izango da jaialdiko
partidu nagusia, Aspeko pilo-
tari biak erabakigarria izan dai-
tekeen garaipenaren bila. Au-

rretik, jaialdia hasteko, Mendi-
zabal III.a-Zabaleta eta Pello
Etxeberria-Rezusta bikote
handien arteko lehia izango
da. Amaitzeko, bestalde, lau
eta erdiaren barruko beste
norgehiagoka bat izango da,
promozio mailakoa hain zu-
zen, Arteaga eta Egiguren V.
aren artekoa. Jakak eta Altu-
nak aurretik ere neurtu dituzte
indarrak euren artean, Astele-
nan orduan ere, baina iazko

Sanferminetako kaiolaren ba-
rruko partidua bertan behera
geratu zen Jakak min hartu
zuelako. Astelenak, berritasun

moduan, gela berria inaugura-
tuko du oraingoan, orain arte
zegoen aldagela bakarra han-
ditze bidean.

Donostiako Fortuna izango
du aurkari hainbat berritasun
izango duen Lehen Mailako
Euskadiko ligako azken txa-
peldunak. Maila handiko aur-
karia da hiriburukoa, talde bel-
durgarriarekin, eta eibartarren
talde berriak bere onena eman
beharko du aurre egiteko arra-
tsaldeko 20:30etik aurrera.
Emakumezkoen taldeak, bes-
talde, amore eman behar izan
zuen Leioa B azken ligako txa-
peldunaren aurrean (13-5). Az-
ken denboraldiaren aldean, ei-

bartarrek hamar jokalari galdu
dituzte: Ainhoa Agirre, Iraide
Sarria eta Nagore Lorenzo dira
“beterano” bakarrak, lehen
taldean indartsu sartu diren
gazteekin batera: “Ezozi Akizu,
Jone Gomez, Elene Molina,
Paula de Maria, Alaitz Ibarrola
eta Alaitz Ziarsolo dira horieta-
ko batzuk. Ibarrolak gola sartu
zuen kornerretik eta Ziarsolo
ere golegilea izan zen Leioan”.
Domekan, 16:50ean hasita,
Santolña hartuko dute Orbea-
ko estreinaldian.

Urbat-Urkotronik gizonezkoen waterpolo taldeak 
denboraldia estreinatuko du bihar Orbean

Alaitz Ziarsolok gola sartu zuen Leioan jokatutako azken partiduan.

Bartzelonaren kontra, Ipuruan, 1. Mai-
lan jokatutako bost partdutik lau galdu
ditu Eibarrek eta azken denboraldiko az-
ken partiduan bina berdindu zuten. Orain-
goan bide hori moztea izango dute helbu-
ru Mendilibarren mutilek Ipurua berrituan
jokatuko den denboraldiko hirugarren par-
tiduan. Oraingoan ere Ipuruako hainbat es-
parru inauguratuko dira: Ipar eta Mende-
baldeko tribunen arteko bihurgunea eta
kanpoko zaletuentzat gordetako esparrua
zabalduko dira, hegoaldeko tribunako VIP
palko berriekin batera. Hori gutxi balitz, au-
rreko astean josten hasi ziren zelai hibri-
doa ere bihar estrenatuko dute. Bartzelo-
nako taldea oraingoan autobusez etorriko
da Eibarrera, El Prat aireportua berriro ere
blokeatu dezaketen beldur direlako. Eibar-

ko taldean Ramis eta Correa dira baja ba-
karrak partiduari begira.

“Euskararen balioa” ekimena
Eibar Fundazioak, bestalde, euskararen

erabilera sustatzeko asmoz ekimen hori
sortu du: herriko ikasleei zuzenduta, ingu-
ruko ikastetxe guztietan euskara indartzea
du helburu. Klubak bere Euskara Planaren
barruan kokatzen du ekimena, “hizkuntza-
rekin duen konpromisoa berresteko”.
Orain dela gutxi Ipuruako lanetan aurkitu-
tako baloiaren kontua du ardatz: diotenez,
Ipuruako bizilagunek Andres Gorosabeli
baloi bat egiteko enkargua egin zioten eta
honek baloiarekin euskaraz jokatu behar-
ko zutela ezarri zien baldintza moduan. Be-
re lekukoa jasota, klubeko hainbat jokalari

eta eragilek herriko zazpi eskoletan (Alda-
tze, Amaña, Arrateko Andra Mari, La Sa-
lle, J.A. Mogel, San Andres eta Urkizu)
izango dira hurrengo asteotan. Aurreko as-
tean Anaitz Arbilla Amañako ikastetxean
izan zen eta aste honetan Jon Ander Ula-
zia kontseilari delegatua Iturburun.

Eibarrek Bartzelona hartuko du bihar eguerdian

Arbilla Amañako
ikastetxean.
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BBihar hasiko den txapelketa
horrek Azpeitia izango du jo-
kaleku hurrengo zazpi zapa-
tuetan eta han izango dira
Klub Deportiboko zazpi ordez-
kari. Jon Arana, Jon Esturo eta
Xabier Beorlegik maila nagusi-
ko txapelketan hartuko dute
parte, Adrian Martinikorena
eta Jose Antonio Garridok bi-
garren mailakoan, eta Oier
Garcia eta Aitor Beorlegik hiru-

garren mailakoan. Bestalde,
azken bi asteburuetan Azpeitia
eta Durangoko partida azka-
rren txapelketak izan dira joko-
an; bakoitzean hamabi taldek
hartu dute parte eta Deporre-
koek sailkapenaren erdialdean
amaitu dute, seigarren pos-
tuan bietan. Horrez gain, De-
porreko xake batzordeak xake
eskola abiatu du, aurten hain-
bat mailako 20 ikaslerekin.

Herriko zazpi xakelari izango dira Gipuzkoako bakarkako txapelketan

Avia babesle dutela hasiko dute bigarren denboraldia Eibar
Saskibaloiko taldeek. Zortzi izango dira guztira gure herriko sas-
kibaloiaren ordezkari: senior mailako lehen taldea, kadete maila-
ko mistoa eta junior, infantil eta alebin mailetako mutikoen eta
nesken taldeak. Lehen taldeak gaur hasiko du liga Astigarragan,
20:30etik aurrera Astigarragako Mundarro B-ren aurka, eta itxa-
ropentsu daude jokalariak, lehen garaipenaren esperoan. Junior
mailako taldeei dagokienez, nesken taldeak Añorga Saskibaoia C
hartuko du bihar 09:30ean Unibertsitate Laboralean eta mutile-
nak Zarautzen jokatuko du domekan, 10:00etan, Zast 2002 ZKE-
ren aurka. Kadete mistoak Bergaran hasiko du denboraldia etzi,
arratsaldeko 16:00etan, Bergara-Soraluze KE B aurrean duela. Eta
infantil mailakoen kasuan, mutilek Mondragon Unibertsitatea har-
tuko dute bihar 11:30ean Unibertsitate Laboralean, eta nesken
taldeak Beasainen jokatuko du etzi, BKL Loinazen aurka, eguer-

diko 12:30ean. Alebin mailako talde biek astebete geroago hasi-
ko dute denboraldia, biek ere Unibertsitate Laboralean jokatu be-
harreko partiduekin.

Asteburu honetan hasiko dute
denboraldia Avia Eibar 
Saskibaloiko talde gehienek

Iñaki Narbaiza eta Unai
Etxeberriak osatutako
taldeak bereganatu du
2019ko Sportech Kopa
azken proba jokatzea
falta denean. Aurreko
zapatuan Gernikan joka-
tutako rallyean bigarren
sailkatuta, lehiaketa ho-
rretako txapela irabazi
dute matematikoki. Denboraldi bikaina egin dute eibartarrek
eta azaroaren 16an jokatuko dute txapelketako azken lehia,
Zamudion jokatuko den rallyean.

Eibar 
Escuderiako
ordezkariek
irabazi dute
Sportech 
Kopa

2018-19 denboraldian jokatu zuten talde guztietako jokalariak.

Txapelketa horretako helduen mailako partidua izango da jaialdi-
ko norgehiagoka nagusia; federatuen mailako neurketa horretan
Eibarko Klub Deportiboko Iker Narbaiza eta Ander Agirresarobek Laz-

kaoko LAPKEko bikotea-
ren aurka jokatuko dute az-
ken partiduan. Aurretik Pi-
lota Eskolakoen arteko bi
partidu jokatuko dira, ale-
bin mailan: hasteko, Aratz
Ibarra eta Xuban Varona
Beñat Jauregi eta Aleix
Del Rey-ren aurka; eta ja-
rraian Ekhi Azpilikueta eta
Ugaitz Segurola Manex Gi-
sasola eta Ekain Araolaza-
ren kontra. Jaialdia 18:30-
ean hasiko da eta azken
partidua, federatuena,
20:00etan izango da.

Gipuzkoako eskuz binakako
txapelketaren partidua Astelenan
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Udazkentraila hilaren 27an egingo dute 18,5 kilometroko ibilbidearekin
KKalamua Korrikalari Taldeak udazken-
trailaren edizio berria antolatu du hila-
ren azken domekarako: ibilbideak 18’5
kilometro izango ditu eta 780 metro go-
ranzko. “Zailtasun teknikorik ez duen eta
ia dena korrika egin daitekeen” proba goi-
zeko 08:30ean irtengo da Klub Deportibo
aurretik. Txomora jaitsi eta San Salbador
ermitara joko dute ondoren, gero Azur-
tzara joateko Topinburu azpitik eta, Unbe
aldera eginez, Galdaramiñorantz joko du-
te “tontorra egin gabe” Arraotzera hel-
tzeko. Han Azkonabieta aldera igoko dira
“hor ere gaina egin gabe” eta Karabieta-
ra jaitsiko, ondoren errepidea pasatu eta
Ibur-errekara jaitsi eta gero, Elgeta bidetik
zuzenean Deportibo aurrean amaitzeko.
Parte hartu nahi duenak bere izen-abize-

nekin kalamuakorrikalaritaldea@gmail.
com helbidera idatzi besterik ez du. An-
tolatzaileek diotenez, “irteera hauek ez
dira mendiko lasterketak, baizik eta korri-
ka dabilen edo hasi nahi duen jendea
mendian korrika egiten probatzea dute

helburu, bide batez Eibar inguruko mendi
eta mendibideak ezagutzea. Saiatzen ga-
ra denok elkarrekin joaten, baina erritmo
eta gaitasun desberdineko jendea elkar-
tzen garenez noiz-behinka elkarren zain
geratzen gara”.

Eibar Igerixaneko Master taldea
kide berriak hartzeko prest
““IIggeerriikkeettaa  eettaa  ttrriiaattllooii  pprroobbee--
ttaann  ppaarrttee  hhaarrttzzeeaa  gguussttookkooaa
bbaallddiinn  bbaadduuzzuu  edo igeri zehar-
kaldietan parte hartzen baduzu
edo parte hartzeko gogoa ba-
duzu”, Master taldean sartze-
ko animatzen dute Eibar Igeri-
xanekoek denboraldi berria ha-
si den honetan. Interesatuek
klubeko ateak zabalik dituzte

“zelan dihardugun ikusteko”.
Bestalde, liga denboraldiaren
hasiera ate joka dute dagoene-
ko: neguko ligako lehen jardu-
naldia Azpeitian izango da hila-
ren 26an goizeko 10:00etan
eta alebinen taldeak Oñatiko
Zubikoa igerilekuetan izango
du hitzordua egun berean
15:30ak aldera.

Aitor Hernandez bigarren
izan zen Urduñan
Specialized-Ermua Innpulso taldeko txirrindula-
ria Ismael Estebanen atzetik helmugaratu zen zi-
klo-kros denboraldiko euskal egutegiko lehenen-
go proban. Ermuko txirrindularia nagusi izan zen
lehenengoko itzulietan, baina azkenean ezin izan
zion Estebanen erritmoari jarraitu. Hurrengo egu-
nean, domekan, Hernandez bosgarren izan zen
Burgosko Diputazioa Sarian, Fresno de Rodillan.

150 judoka baino gehiago hartu zituen Iruñeako Mendillorri kiroldegiak au-
rreko zapatuan absolutu mailako VII. Espainiako Superkopan. Denboraldiko az-
ken proba horretan ere Kalamuako Nekane Muguruza finalerdietaraino heldu
zen, brontzezko domina irabazteko. Senior mailako hurrengo erronka Bartzelo-
nan izango dute otsailaren
amaieran. Aurretik, dena dela,
urriaren azken asteburuan bi
torneo ezin garrantzitsuagoak
izango ditugu Eibarren: XXIV.
Eibar Hiria emakumezkoen na-
zioartekoa eta jiu-jitsuko V. Es-
painiako Kopa. Hemendik au-
rrera gazteen mailako judokek
hartuko dute seniorren tokia
lehiaketetan, “alebin mailako
taldekako Gipuzkoako txapel-
keta eta infantil eta kadeteeta-
ko Espainiako Koparekin”.

Muguruza judokak brontzezkoa
irabazi zuen Iruñean ere
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185 parte-hartzaile
izan zituen VII. Asier
Cuevas herri-krosak
ZZapatuko egun guztian minutu batzuetako eurijasa besterik
ez zen izan, eta justu arratsaldeko tarte horretan bota zuen,
egun osoko beroaren eraginak atletei larregi ez erasotzeko. As-
kok eskertu ere egin zuten aipatutako euri hori. Azkenean 177
parte-hartzaile helmugaratu ziren, tartean 33 emakumezko.
Gehienak eibartarrak ziren, 115 hain zuzen. David Rua elorriota-
rra helmugaratu zen lehen postuan, osatu beharreko distantzia
24 minutu eta 42 segundotan eginez. Bere atzetik sartu ziren
Pello Osoro eta Julen Teran eibartarrak, bost eta zazpi segun-
dora hurrenez hurren. Aitziber Urkiola eibartarra izan zen, bes-
talde, lehen emakumezkoa helmugaratzen, 45. postuan, 31 mi-
nutu eta 14 segundoko denborarekin. Bere atzetik geratu ziren
Garazi Korta gasteiztarra eta Eibarko Maialen Zubizarreta. Po-
diuma osatu zuten seirak senior mailakoak izan ziren. Beterano-
etan, Ritxar Fernandez oñatiarra (12. postuan) eta Kristina Ruiz
eibartarra (68. postuan) izan ziren onenak. Eta junior mailan, Ene-
ko Osoro (14. postuan) eta Ane Garrido (65. postuan) eibartarrak
izan ziren lehenak helmugaratzen. Pello Berrizbeitia eta Izaskun
Aizpirirentzat izan ziren lehenengo eibartarren sariak. Aipatuta-
koez gain, “Zure irrifarria nere indarra” taldeko bi karrok ere par-
te hartu zuten proban eta eguerdian Eibarko integrazio taldeko-
ek foballeko erakustaldia egin zuten Toribio Etxebarria kalean.  



26 kliskbatean

eibar

PERIKO IRIONDO: Gaztainondoa, udazkenari lotuta.
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Eibarko liburu eta disko
azokak joan den
barixakuan ireki zituen
ateak Untzagan. Aurten
udaletxearen plazan jarri
dituzte postuak, liburu
eta diskoak jendearen
eskurago jartzearren.
Urriaren 20ra arte
liburuak kalera irtengo
dira eta jendeak eurekin
egingo du topo, baita
irakurtzeko ohitura asko
ez dutenek ere. Hala ere,
datuek diotenaren
arabera, azken horiek
gero eta gutxiago dira.

Asier Muniategi Euskadi-
ko Liburu Azoken koor-
dinatzaileak dioen be-

zala, “liburu eta disko azoka
bat beti da ospakizuna”. Be-
raz, joan den barixakutik hila-
ren 20ra bitartean festa handia
biziko da herrian, Eibarko libu-
ru eta disko azokak ateak ireki
dituelako. “Eibar herri irakurlea
da eta beti zaindu du azoka”,
Muniategiren berbetan. Ez du
zehazki gogoratzen azoka noiz-
tik egiten den hemen, “35 ur-
te inguru izango dira”, baina
aholku bat ematen digu eibar-
tarroi: “Etxetik irtetean ez
ahaztu diru-zorroa, giltzak eta
liburua”.

Euskal literaturaren azken
nobedadeak %10eko deskon-
tuarekin erosteko aukera
egongo da azokan. Euskal He-
rritik eta Huescatik etorri diren
17 argitaletxe, banatzaile eta li-
buru-dendaren postuak jarri di-
tuzte Untzagan eta mota as-
kotako liburuak aurkitu daitez-
ke. “Huescako ‘Cosquillas’ eta
Bizkaiko ‘A fin de cuentos’ ar-
gitaletxeak dira aurtengo berri-
tasunak eta haurrentzako lite-
ratura lantzen dute biek”. As-
teburu honetan, gainera, Ja-
vier Sagastiberri, Jose Javier
Abasolo eta Aritza Bergara

idazleak egongo dira liburuak
sinatzen, eta euskal emakume
poeten erakusketa egongo da.

EEuskal literatura datuetan
Euskal irakurleen kopurua

gora doa azken urteotan.
“Gaur egun euskaldunen
%77k irakurtzen du, eta aisial-
dirako dauden aukerak asko di-
rela kontuan hartzen badugu,
botila erdi beteta ikusteko mo-
duan gaude”, Muniategiren
ustez. “Irakurtzen duen herria,
herri aurreratua da”.

Urtean 3.200 liburu publika-
tzen dira EAEn, erdia euska-
raz. “Oso maila ona dago, bai-
na erantzutea tokatzen zaigu

irakurleoi”. Muniategik aipa-
tzen duen moduan jende be-
rria sartu da literaturaren sor-
kuntzaren munduan (Eider Ro-
driguez, Uxue Alberdi, Miren
Amuriza...). Beraz, badago zer
eskaini. “Gainera, Durangoko
Azokaren atarian handiagotu
egiten da produkzioa”.

Literatura kontsumitzeko or-
duan estatuko irakurleen %95
nahiago dute paperean iraku-
rri, baina datu honek tranpa
duela uste du Muniategik.
“Irakurleen %5 digitalean ira-
kurtzen dutela diote datuek,
baina pirateria kontuan hartu
behar da eta ziurrenik zifra ho-
ri ez da benetakoa”. Berak le-

gezko irakurketaren alde egi-
ten du. “Jendeari liburuak ga-
restiak direla iruditzen bazaio,
liburutegietan mailegua eska-
tzeko aukera du”.

Liburutegiko jarduna
Juan San Martin Liburute-

gian 17.000 titulu inguru dau-
de Eva Alberdi liburutegiko ar-
duradunaren berbetan. Horrez
gain, haur eta helduen artean
irakurzaletasuna bultzatzeko
hainbat talde daude. “Hel-
duentzat bi irakurketa-klub di-
tugu, euskeraz eta gazteleraz;
eta 2tik 12 urtera bitarteko
haurren zortzi irakurketa-talde
daude”. Gainera, hainbat el-
karte eta kolektibori liburuak
mailegatzen dizkiete euren ira-
kurketa-taldeetan irakurtzeko,
eta umeei kalitatezko biblio-
grafia prestatzen diete.

Alberdik azaldu duenez,
hauek izan dira Eibarko liburu-
tegian gehien mailegatu diren
euskarazko liburuak: ‘Fakirra-
ren ahotsa’, Harkaitz Cano;
‘Film zaharren kluba’, Alberto
Ladron Arana; ‘Munduko toki-
rik ederrena’, Iñigo Aranbarri;
‘Sekula kontatu behar ez nizki-
zun gauzak’, Iban Zaldua; eta
‘Titare bete zorion’, Miren
Agur Meabe.Patxi Lejardi Kultura zinegotzia, Asier Muniategi Euskadiko Liburu 

Azoken koordinatzailea eta Eva Alberdi udal liburutegiko arduraduna.

Untzaga, letren plaza
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--  ZZeerrttaann  ddaattzzaa  ssuukkaallddaarriittzzaa  iikkaassttaarrooaakk??
Ordu biko klasean lehenengo eta bigarren plater bat (eta

postrea, ahal bada) prestatzea da nire asmoa. Horretarako den-
borak ondo finkatuta egon behar dira eta ezin dira oso elabo-
razio konplikatuak izan. Asmoa da etxean jateko lehen eta bi-
garren platerak egitea, eta hortik hartzea tuperrak betetzeko
errazioak. Ez da janari berezirik egin behar lanera eramateko,
etxean eta lanean jaten dutenek gauza bera jango dute guk
proposatutakoarekin.
--  NNoollaakkoo  jjaakkiiaakk  pprreessttaattuukkoo  ddiittuuzzuuee??

Lehen platera saltsarekin prestatzen badugu (pasta, adibi-
dez), bigarrena saltsa gabe egingo dugu (brotxeta bat, esate-
rako); lehena kuskusa duen entsalada bada, bigarrenak saltsa
eramango du. Adibide batzuk jartzearren. Barazki asko erabili-
ko dugu, produktu freskoak, osasuntsuak, sasoian sasoikoak,
baita potajeak ere (baina bi ordutan ez digu denbora askorik
emango), eta kontserbaren munduan gehiago murgiltzea nahi
dut. Kontserba onak daude, baina kontua ez da ontzia zabaldu
eta kontserba tuperrean botatzea. Kipula, piper, txorizo eta to-
mate apur batekin oinarri gozo bat egin eta gainean kontserba
botatzea da kontua. Horrela, denbora gutxian produktu on bat
lortu dezakegu.
--  JJaannaarrii  gguuzzttiiaakk  ddiirraa  aapprrooppoossaakk  ttuuppeerrrreeaann  eerraammaatteekkoo??

Tuperra lanera eramaten badugu, hozkailuan sartu behar du-

gu bazkalordua heldu arte. Enpresa gehienetan mikrouhin la-
beak eta hozkailuak dituzte. Produktu freskoak hozkailuan sar-
tzen ez baditugu, arriskutsua izan daiteke.
--  EEgguunneerroo  eettxxeeaann  bbeezzaallaa  jjaatteeaa  bbuullttzzaattzzeenn  dduuzzuuee??

Hori da. Behin edo behin etxetik kanpo edozer gauza jaten ba-
duzu, ez da ezer gertatzen; baina ohiko kontua bada, ez da ona.
--  TTuuppeerrrraa  jjaannaarrii  eezzbbeerrddiinneerreekkiinn  bbeetteettzzeekkoo  iiddeeiiaakk  eemmaannggoo
ddiittuuzzuuee??

Garrantzitsua da aukera asko edukitzea, ez aspertzeko. Adi-
bidez, patata batekin zenbat gauza egin daitezkeen ikusiko du-
gu eta gauza bera egingo du beste produktu batzuekin. Ga-
rrantzitsua da produktuak berrerabiltzea.
--  JJaannaarriiaa  eettxxeettiikk  eerraammaannddaa  ddiirruuaa  aauurrrreezztteenn  ddaa,,  eezzttaa??

Noski! Gauza osasuntsuak erabili behar dira, baina janari bat
prestatzeko zerbait sobratzen bazaigu, beste zerbait presta-
tzeko balio ahal digu. Hori ere ikasiko dugu ikastaroan. Pro-
duktu naturalarekin kozinatzea, ahal den merkeena izatea, ahal
den denbora gutxienean egitea eta janari gozoak prestatzea
da nire asmoa da.
--  PPaarrttee--hhaarrttzzaaiilleeeekk  kkoozziinnaattuukkoo  dduuttee??

Bai, hori nahiko nuke. 15 lagunentzako tokia dago eta izena
ematen dutenen kopuruaren arabera ikusiko dugu nola mol-
datzen garen. Ikastaroan ikusten badute janaria ordu eta er-
dian prestatzen dutela, etxean berdin egin ahal izango dute.

“Denbora gutxian produktu 
on bat lortu dezakegu”
Unai Altuna Baratze tabernako sukaldariak ‘Lanera eramateko tuperra’
izeneko ikastaroa eskainiko du azaroaren 5, 7, 12, 14, 19 eta 21ean
Portaleko sukaldean 18:30etik 20:30era. Altunak errezeta osasuntsuak,
originalak, errazak eta azkarrak egiteko aukerak emango ditu. 
Izen-ematea urriaren 21etik 28ra egin ahal izango da Pegoran.UNAI ALTUNA

(sukaldaria)

Azaroaren 1etik abenduaren 15era Eibarren izango da "Soka,
Euskal Dantzaren Urratsetan"  izeneko erakusketa, Biharrian
Dantzan-en (Ubitxa 16-18an). Erakusketa multimedia honek 150
metro karratutan euskal dantzari begirada zabal eta sakona es-
kaintzen dio, 400 bat ilustrazio (bideo-artxiboak, elkarrizketa za-
tiak, soinu zatiak eta artxibo irudiak), zazpi bideo sorkuntza origi-
nal, 14 ukipen-pantaila, formato handiko 7 HD telebista, 6 koa-
dro numeriko, 15 ordenagailu eta 9 irakurgailuren bitartez, eta lau
hizkuntzatan: euskaraz, frantsesez, gaztelaniaz eta ingelesez. Era-
kusketa Euskal Kulturaren Erakundeak (EKE) eta Gipuzkoako Fo-
ru Aldundiak produzitu dute eta Biarritzen, Donostian, Bilbon,
Gasteizen, Iruñean, Maulen, Baionan, Zarautzen, Getxon, Bor-
delen eta Pauen izan da, besteak beste. Egoitza nagusia Eibarren
duen Dantzan elkarteak ere parte hartu zuen erakusketaren edu-
kien prestaketan eta orain Gipuzkoako Diputazioaren eta Kezka
dantza taldearen laguntzarekin Dantzanen egoitza berrian, Biha-

rrian-en ikusi ahal izango da erakusketa sei astez. Bestalde, Era-
kusketarako talde-bisitak eta bisita gidatuak antolatu daitezkeela
azaldu dute arduradunek. Interesa izanez gero, kezka@dan-
tzan.com helbidera idatzi.

““SSookkaa,,  eeuusskkaall  ddaannttzzaarreenn  uurrrraattsseettaann””
eerraakkuusskkeettaa  EEiibbaarrrreenn



BBeldur Barik programak 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzenduta-
ko Beldur Barik Jarrera! ikus-entzunezkoen lehiaketaren 10. edizioa an-
tolatu du. Ikus-entzunezko produkzioen bidez neska eta mutilek desber-
dintasun egoeren aurrean nola
erantzuten duten eta indarkeria
sexistaren adierazpenei nola
egiten dieten aurre, Beldur Ba-
rik jarrerarekin, erakustea da
lehiaketaren helburua. Hori de-
la eta, lanen kalitate teknikoa-
ren edo artistikoaren gainetik,
mezuaren kalitatea baloratuko
dute. Lehiaketari buruzko infor-
mazio guztia interneten, www.
beldurbarik.eus helbidean kon-
tsultatu daiteke eta lanak aur-
kezteko epea azaroaren 5ean
itxiko da.

Gaur 22:15etik aurrera “Los teloneros del
chocolate” antzezlana eskainiko du La Red Teatrok
Ermuko Antzokian. “Umorez eta musikaz betetako
lana” da  eta Eibarko Coliseoan ikusteko aukera
izan genuen urte hasieran. Oraingoan Juanma
Cano eta Maite Lorenzo aktoreekin batera Karmele
Etxebarriak jardungo du. Eta musika eta dantza ez
dira faltako, eurekin batera Eibarko Koro Gazteako
kideak arituko baitira taula gainean.

“Los teloneros del chocolate” Ermuan
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Azaroaren 5era arte jasoko dituzte
Beldur Barik lehiaketarako lanak

Debabarreneko IV. Gazta Astea antolatu dute
Udalak eta Debemen Debabarreneko Landa
Garapenerako Elkarteak, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren, Artzai Gazta Elkartearen eta La Ruta
Slow-ren laguntzarekin eta, egitarauaren barruan,
urriaren 25ean (barixakua) gazta-dastaketa egingo
dute, 19:30ean Untzagako jubilatuen etxean.

Gazta-dastaketa

Transgeneroari buruzko solasaldia
egingo da astelehenean
Pagatxa emakume elkarteak, Lagun Artean elkartearen laguntzare-
kin, astelehenerako kafe-tertulia antolatu du, 18:00etatik 20:00etara Por-
talean (ikastaro gelan). “Transgeneroa. Gorputz desberdinak, eskubide
berdinak” izenburuari jarraituta, Stacy Velasquez Vasquez izango da hiz-
laria (hitzaldia gazteleraz izango da). Jarduera irekia eta doakoa izango da. 

Aurreko astean bezala, asteon ere bilera irekia
egingo dute Nalua Eibarko feministen taldekoek,
“talderatzeko bidea samurragoa egite aldera”. Gaur
izango da bilera, 18:00etan Arrate Kultur Elkartean,
“aurrekoari jarraipena eman eta etorri ez ziren
emakumeei ateak berriz zabaltzeko”.

Naluaren bilera

Datorren eguenean inauguratuko
dute Portalean “Ertibil Bizkaia
2019”, Bizkaiko Foru Aldundiak an-
tolatu duen erakusketa ibiltaria. 37.
edizioa izango den honetan 83 artis-
tek hartu dute parte, era guztietako
113 lanekin eta, horien artetik, 18 ar-
tistaren 18 obra aukeratu dituzte era-
kusketa osatzeko. Azaroaren 17ra
arte egongo da ikustera joateko au-
kera, martitzenetik domekara,
18:30etik 20:30era. Bestalde, bisita
gidatuak eskainiko dituzte urriaren
30ean: 18:30ean euskeraz eta
19:30ean gazteleraz (izen-ematea
bertan egingo da).

Eguenean zabalduko dute Ertibil
Bizkaia erakusketa Portalean
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EEguaztenean hasi eta atzo amaitu
zen ‘Crowded out or limitless ho-
rizons? Minority language media
in the digital age’ (Baztertuak edo
mugarik gabe? Hizkuntza gutxituko
hedabideak aro digitalean) izeneko
kongresua Edinburghen (Eskozia),
komunikazio-sistema globalak es-
kaintzen dituen erronkak eta auke-
rak aztertzeko. Bertan, …eta kitto!

aldizkariak iaz egin zuen inkesta oi-
narri hartuta, aldizkariari buruzko hi-
tzaldia eman du Enara Eizagirrek, in-
kesta egin zuen Aztiker enpresako
kideak. Hitzaldian azken hamarka-
dan …eta kitto!-k izan dituen irakur-
leen inguruko analisia azaldu zuen,
herri-aldizkari batek dituen indar eta
erronkak azpimarratuz. Kongresua
Edinburgheko unibertsitatean egin
da, Etxepare institutuak eta uniber-
tsitateak berak antolatuta. 30 aditu
baino gehiago bildu dira bertan eta
hizkuntza gutxituetako hedabideen
inguruan eztabaida akademikoa eta
profesionala sustatzeko eta uniber-
tsitateko ikertzaileen eta hizkuntza
horiek lanabes dituzten komunika-
bideetako profesionalen artean el-
karlana bultzatzeko asmoz.

...eta kitto! aldizkariari buruz jardun
dute Edinburgheko unibertsitatean

Gipuzkoako bertso 
txapelketako saioa 
izango da 26an Eibarren
Hilaren azken zapatuan Gi-
puzkoako bertso txapelketa-
ko final-laurdenetako bost
saioetako bat izango da Coli-
seo antzokian. Arratsaldeko
17:00etan hasiko den saioak
honako sei bertsolarien arte-
koa izango du: Felix Zubia,
Gorka Maiz, Jokin Uranga,

Jon Maia, Mikel Tapia eta
Unai Muñoa. Gai-jartzailea,
bestalde, Itziar Etxezarreta
izango da. Guztira 30 bertso-
larik jardungo dute fase ho-
rretan eta euretatik hamazor-
tzik egingo dute aurrera. Ber-
tsolari bakoitzak hamabost
bertso bota beharko ditu. Sa-

rrerak salgai daude dagoene-
ko www.bertsosarrerak.eus
atarian. Orain arte izandako
saioetako askotan aurrez sal-

duta zeuden sarrera guztiak
eta antolatzaileek ez dute
egunean bertan leihatilarik ire-
kitzerik izan.

Bertoko produktuekin azkar sukaldatzen ikasteko tailerra
Urriaren 29rako (martitzena)
“Fast good” izeneko sukalda-
ritza tailerra antolatu du …eta
kitto! Euskara Elkarteak. Tai-
lerra ikuspuntu agroekologiko
batetik elikadurari dagokion
guztia lantzen duen Ortutik
Ahora elkartekoek emango du-
te, …eta kitto!-ren egoitzan ber-
tan (Urkizu, 11 solairuartean),
18:30etik 20:30era. Azaldutako-
aren arabera, “tailerrari izena
ematen dion ‘fast good’ kon-
tzeptuak presako janariari egi-
ten dio erreferentzia, baina hori
prestatzeko produktu fresko,

bertokoak eta ekologikoak era-
biliko ditugu”. Tailerretan parte
hartzera animatzen direnei filo-
sofia horri jarraituta hainbat pla-
ter prestatzen erakutsiko diete
eta, horrekin batera, “gertukoa-
ren garrantziaren inguruko kon-
tzientzia piztea eta osasunga-
rriena sasoian sasoikoa kontsu-
mitzea dela konturatzea” nahiko
lukete. Izena emateko epea
gaur zabaldu dute eta toki guz-
tiak bete arte egongo da izen-
emateko aukera, …eta kitto!
Euskara Elkartean (943200918
telefono zenbakian).
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“Mami Lebrun”
antzezlana gaur
SORALUZEN   
Gaur 22:15ean “Mami
Lebrun”, Xake konpainiaren
antzezlana eskainiko dute
Soraluzen, Herri Antzokian.
Heriotzaz diharduen lana da,
baina umorez eta musikaz
lagundua. 2018an Donostia
Saria eman zioten eta 30
emanalditik gora eskaini ditu
Xake konpainiak. Antzezlana
Getari Etxegaraik zuzendu du
eta Ane Pikazak, Kepa Errastik
eta Ainara Ortegak dihardute
aktore lanetan.

Debabarreneko Orfeoia
ELGOIBARREN
Jose Miguel Laskurainek
zuzentzen duen
Debabarreneko Orfeoiak
(DBOR) kontzertua antolatu du
domekarako. Elgoibarko San
Bartolome elizan izango da
kantaldia, 12:30ean hasita.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

hildakoak
- Mª Jesus Lopez Pesquera. 84 urte. 2019-X-10.
- Piedad Vega de la Iglesia Zubizarreta. 94 urte. 2019-X-12.
- Sira Villar Novoa. 92 urte. 2019-X-14.
- Mª Cruz Jaen Parra. 77 urte. 2019-X-14.
- Ricardo Robledo Arroyo. 65 urte. 2019-X-16.

jaiotakoak
- Arman Khan. 2019-IX-19.
- Unax Arrizabalaga Zulaika. 2019-X-10.

AAUURRRREEKKOOAARREENN  
EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA
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
Andretxea..................943 70 08 28
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63
Grupo Egun Bat (Jokazale 

Anonimo eta Familiak) ...699 37 75 20

telefono
jakingarriak

Barixakua 18
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Zapatua 19
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Domeka 20
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Astelehena 21
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Martitzena 22
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

Eguaztena 23
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Eguena 24
EGUNEZ Morgado (San Agustin, 3)

Barixakua 25
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

farmaziak

GAUEZ BETI -2019AN- 
Zulueta (San Agustin, 5)

Haritz eta Letagin
musika taldeak
MUTRIKUN
Mutrikuko gaztetxean joko
dute bihar gauean, 23:00etan
hasiko den kontzertuan.
Sarrera doan izango da.
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Barixakua 18
LLIIBBUURRUU  AAZZOOKKAA
1111::3300//1133::3300  eettaa
1177::3300//2200::3300.. Eibarko
Liburu eta Diska Azoka.
Untzagan.

BILERA
1188::0000.. Nalua Eibarko talde
feministak deitutako bilera
irekia. Portalean.

JARDUNALDI
MIKOLOGIKOAK
1199::0000.. Perretxikoen
inguruko hitzaldia, Aranzadi
Zientzia Elkartearen eskutik.
Klub Deportiboan. Eguena 24

AANNDDRREENN  IIBBIILLBBIIDDEEAAKK
0099::4455.. Udazkeneko Andren
Ibilbidea (bi orduko ibilbide
gidatua). Doakoa.
Udaletxeko arkupeetatik
abiatuta.

ODOL-EMATEA
18:00. Odola emateko
saioa, odol-emaileentzat.
Anbulatorioan.

KALEETAN KANTUZ
1188::0000..  Dantza taldearen
entsegua. Untzagako
jubilatu etxean.
1199::0000.. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

Eguaztena 23
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1188::0000..  “Emakumeak eta
neskak: prostituzioaren
salgaiak. Nola egiten da
puta bat?”. Hizlaria: Amelia
Tiganus, ekintzaile feminista
eta prostituzio sistemaren
biziraulea. Doan. Portalean
(areto nagusian).

EEIIBBAARRKKOO  KKAANNTTUUZZAALLEEAAKK
1199::0000..  Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

Martitzena 22
IKASTEN
1166::0000..  Puntu-tailerra.
1177::0000.. Joskintza-tailerra.
Portalean.

JARDUNALDIAK
1188::0000.. “Gizonak,
pornografia eta
prostituzioa”. Hizlaria:
Peter Szil, psikoterapeuta,
hezitzailea eta indarkeria
patriarkalari buruzko
gaietan aktibista. Doan.
Portalean (areto nagusian).

Domeka 20
JARDUNALDI
MIKOLOGIKOAK
1100::3300//1144::0000.. Perretxikoen
erakusketa eta dastatzea.
Produktu mikologikoen
salmenta. Toribio Etxebarria
kalean (eguraldi txarra
eginez gero, udaletxeko
arkupeetan).

KALEJIRA
1111::0000.. Usartza Txistulari
Taldearen kalejira.

LIBURU AZOKA
1122::0000//1144::0000  eettaa
1177::3300//2200::3300.. Eibarko
Liburu eta Diska Azoka.
Untzagan.

Urriaren 20ra arte:

– “RREE__EENNCCUUEENNTTRROO””,,  DDAANNIIEELL TTXXOOPPIITTEEAA &&  AAIINNIIZZEE TTXXOOPPIITTEEAA (Portalea)
Urriaren 31ra arte:

– EENNRRIIQQUUEE LLOORREENNZZOORREENN AARRGGAAZZKKIIAAKK (El Ambigú taberna)
– PPEEDDRROO AARRRRIIOOLLAARREENN “NNAAPPOOLLEESS”  AARRGGAAZZKKIIAAKK (Portalea jatetxea)
– DDEEPPOORRTTIIBBOOKKOO PIILLOOTTAA TAALLDDEEAARREENN AARRGGAAZZKKIIAAKK (Klub Deportiboa)
Urriaren 24tik azaroaren 17ra:

– ““EERRTTIIBBIILL BBIIZZKKAAIIAA 22019” IIBBIILLTTAARRIIAA (Portalea)

Erakusketak

Astelehena 21
EELLKKAARRRREETTAARRAATTZZEEAA
1122::0000.. Jubilatu eta
Pentsiodunen
elkarretaratzea, pentsio
duinak eskatzeko.
Untzagan.

KKAAFFEE--HHIIZZKKEETTAALLDDIIAA
1188::0000.. “Transgeneroa.
Gorputz desberdinak,
eskubide berdinak”. Hizlaria
Stacy Velasquez Vasquez.
Pagatxa emakume
elkarteak, Lagun Artean
elkartearen laguntzarekin
antolatuta. Jarduera irekia
eta doakoa. Portalean
(3. pisuko ikastaro gelan).

Zapatua 19
JARDUNALDI
MMIIKKOOLLOOGGIIKKOOAAKK
0088::1155.. Perretxikoak
biltzeko mendi irteera,
eskoletako haur eta
gurasoekin. Irteera Ego-
Gaingo autobus geltokitik.
1166::0000.. Perretxikoen
aukeraketa eta sailkapena,
Aranzadi Zientzia
Elkartearen Eskutik.
Klub Deportiboan.

GGIIMMNNAASSIIAA  EERRRRIITTMMIIKKOOAA
1100::0000.. XXI. Eibarko
San Andres Txapelketa.
Ipurua Gimnasia
Erritmikoaren eskutik.
Ipurua kiroldegian.

AZOKA
1100::3300//1144::3300.. Kontsumo
Arduratsuaren IV. Azoka,
Egoaizia eta Aldatzen
elkarteen eskutik.
Untzagan.

LIBURU AZOKA
1122::0000//1144::3300  eettaa
1177::3300//2200::3300.. Eibarko
Liburu eta Diska Azoka.
Untzagan.

BATZARRA
1133::1155.. Debabarreneko
Odol Emaileen batzarra.
Harrera, intsigniak banatzea
eta bazkaria. Unzaga Plaza
hotelean.

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOORRAAKKOO
AAUUTTOOBBUUSSAA
1166::0000.. “Erreferenduma
ez da delitua”, 17:30ean
Donostian hasiko den
manifestaziora joateko
autobusaren irteera ordua.
Ego-Gaingo geltokitik.

UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1188::0000.. “Dumbo” filmaren
emanaldia. Doan. El Corte
Ingleseko ekitaldi aretoan.

KALEETAN KANTUZ
1199::3300..  Kaleetan Kantuz
taldearen kantu-kalejira.
Untzagatik abiatuta.



Zorionak, AIORA!!,
gaur 8 urte betetzen
dozuz-eta!! Segi 
alaitasun horrekin.
Patxo pillua zuretzat,
guztion partez!

Zorionak, EKHI,
atzo 10 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, AITOR, 
atzo 2 urte egin 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxeko guztion partez.

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. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

Zorionak, EDU, eguaztenian urtiak
bete zenduezen-eta, eta ITZA, 
datorren eguaztenian 16 urte 
egingo dozuzelako. Musu haundi
bana famelixa guztiaren partez.

Zorionak, XUBAN,
hillaren 5ian 10 urte
bete zenduazen-eta.
Segi zaren modukua
izaten! Laztan haundi
bat danon partez. 

””@@bbuueellooss””
Zuzendaria: Santiago Requejo

””MMiissiióónn  KKaattmmaanndduu””
Zuzendaria: Pierre Greco

(1 ARETOAN)
19an: 17:00, 19,45, 22:30
20an: 17:00, 20:00
21ean: 20:30

(ANTZOKIAN)
19an: 17:00
20an: 17:00

””LLaa  ddiirreeccttoorraa  ddee  oorrqquueessttaa””
Zuzendaria: Maria Peters

(ANTZOKIAN)
19an: 19:00, 22:30
20an: 20:00
21ean: 20:30

zineaColiseoan

””DDííaa  ddee  lllluuvviiaa  eenn  NNuueevvaa  YYoorrkk””
Zuzendaria: Woody Allen

(2 ARETOAN)
19an: 17:00, 19,45, 22:30
20an: 17:00, 20:00
21ean: 20:30

Zorionak, MIKEL, 
atzo 7 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, MIREN,
bixar 3 urte beteko
dozuz-eta. Musu 
haundi bat etxekuen
partez.

Astelehenian etxeko 
foballarixak 5 urte! 
Zorionak, MANEX,
famelixaren eta, batez
be, Paul eta Beraren
partez.

Zorionak, UNAI Arteaga
Zarraua, etxeko dantzari 
parrandero polittak
domekan 4 urte egingo
dittu-eta. Musu pillua
etxekuen partez.



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

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

ira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

i

––  Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko: etxeak, pegorak, sozeidadeak...
Tel. 675-965130.
––  Gizonezkoa eskaintzen da tailerrean pie-
zak mekanizatzen lan egiteko. Tel. 632-
569245.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak
egiteko. Tel. 632-700803.
––  Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
660-140707.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita gauez eta
asteburuetan ere. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel. 652-668877.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
––  Neska eskaintzen da etxeak, tabernak
edo soziedadeak garbitzeko, nagusiak zain-
tzeko eta sukalde-laguntzaile moduan. Tel.
605-659535.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeak garbitzeko. Esperientziarekin.
Tel. 667-060292.
––  Emakumezkoa eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Orduka. Ziurtagiriarekin. Tel. 681-
013032.
––  Neska euskalduna eskaintzen da umeak
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 622-
142679.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
680-526228.
––  Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, pegorak garbitzeko eta pintore jardu-
teko. 21 urteko esperientzia. Tel. 664-
819748.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
612-223075.
––  Emakumezkoa eskaintzen da ospakizun
berezietarako sukaldari moduan: bazkariak,
meriendak, postreak... Janari marokoarra.
Tel. 698-308503.
––  Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Tel. 632-893312.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko eta pegorak garbitze-
ko. Orduka. Tel. 658-385055.
––  Emakumezkoa eskaintzen da goizez
nagusiak zaintzeko. Tel. 665-974354.
––  Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Orduka.
Tel. 602-115184.
––  Gizonezkoa eskaintzen da garbiketak egi-
teko, nagusiak zaintzeko eta mantenimen-
du lanetarako. Tel. 667-272620.
––  Emakume euskalduna eskaintzen da
arratsaldez umeak zaintzeko. Tel. 665-
733162.
––  Neska eskaintzen da garbiketak egiteko,
nagusiak zaintzeko eta kamarera jarduteko.
Tel. 641-426528.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeak garbitzeko. Tel. 602-850826.
––  Emakumezkoa eskaintzen da etxeko
lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
612-201719.
––  Emakumezkoa eskaintzen da etxeko
lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
642-605632.

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

––  Interna behar dugu nagusia zaintzeko.
Deitu 15:00etatik aurrera. Tel. 626-206564.
––  Sukalde-laguntzailea behar da. Bidali
curriculuma honako helbidera: bar.oferta-
empleoeibar@gmail. com
––  Fisioterapeuta edo kiromasajista behar da
Eibarko ileapaindegi zentro baterako. Lan-
giro bikaina. Tel. 678-674250.

4.2. Langile bila

––  DBH edo Batxilergo klase partikularrak
ematen dira. Matematika, Kimika, Fisika,
Lengoaia eta Ekonomia. Tel. 678-987827.
––  Ingeles filologo elebidunak (11 urte Erre-
suma Batuan) ingelesezko klaseak ematen
ditu. Ume eta helduentzako maila guztiak,
kasu bakoitzera egokitutako ikas-erreminte-
kin. Tel. 617-265575. Avelina.
––  LHko klase partikularrak ematen ditut.
Magisteritzako formakuntzarekin. Tel. 605-
746908.
––  LHn graduatua eta aisialdirako begirale
tituludunak klase partikularrak ematen ditu.
Tel. 665-606832.
––  DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

––  Pisua salgai J. Etxeberria kalean. 3 loge-
la, 2 egongela, sukaldea eta komuna. 85
m2. Berogailuarekin. Tel. 615-781231.

1.1.Salgai

4. Lana

––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita gauez ere. Ordutegi malgua. Tituludu-
na, esperientzia eta erreferentziekin. Tel.
603-514086.
––  Emakumezkoa eskaintzen da lan egiteko.
Interna. Tel. 631-975260.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 652-430110.
––  Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
617-233473.
–– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko
lanak egiteko. Interna. Tel. 603-346659.
––  Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 642-829490.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612-
280518.
–– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. 15:00etatik 19:00etara.
Tel. 617-628137.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko. Tel. 605-129530.
––  Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.
––  Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel.
657-209034.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ospitalean ere.
Orduka. Tel. 688-959575.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 665-
071463 eta 659-240147.
––  Emakumezkoa eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 652-
532589.

4.1. Lan bila

6. Denetarik

––  Binilozko diskoak, singleak eta LP-ak
erosten ditut. Baita diskoteketako baso-
azpikoak eta pospolo-kaxak ere. Tel. 688-
624326.

6.1. Salgai

3. Lokalak

––  Bi trasteleku salgai Julian Etxeberria kale-
an. 7ʼ80 eta 9ʼ64 m2. Tel. 667-635797.

3.1.Salgai
––  Irakasle partikularra behar da heldu bati
trikitia jotzen irakasteko. Tel. 615-784575.

5.1. Eskaerak

––  Sehaska oparitzen dut, koltxoi eta babes-
leekin. Tel. 652-716135.

6.2. Eman

––  Azukrea neurtzeko makinatxoa galdu da
estutxe beltz batean, Urkizu inguruan. Tel.
626-409235.

6.3. Galdu/Aurkitu

––  Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 632-
569245.

1.2.Errentan



Hyundai Kona Hibrido elektriko Berriak gidatzeko gozamena beste maila batera igotzen du. Teknologia adimentsuari eta Bluelink konektagarritasun
sistemari esker, zure smartphonearekin kontrolatu ahalko duzu une oro. Gainera, Find May Car sistema berritzailearekin, non aparkatu duzun 
gogoratzen ez duzunean aurkitu egingo duzu autoa. Kona Hibrido elektriko Berria Hyundai Kona Gama osatzera dator, eta Espainiako 2019ko Urteko
Kotxerik Onena izendatu dute. Kona familiako kide berriak kotxe hibrido batengandik espero duzuna baino gehiago eskaintzen dizu.
Baina hau hasiera besterik ez da. Prest zaude? Etorkizun hibridoa zain dugu.
Zer izango da hurrengoa?

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

EELLGGOOIIBBAARR
Olaso Polig., 17         
994433  7744  1144  8800

ARRASATE
San Andres Auzoa, 6         

943 79 70 06

Hyundai KONA HEV Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 114-122. Kontsumo konbinatua (l/100km): 5-5,4. WLTP homologazio-ziklo
berriaren arabera lortutako kontsumo eta emisioen balioak. CO2 emisioak (gr/km): 90-99 NEDC ziklo korrelatuaren arabera lortutakoak.

Hyundai MOVE Smart finantziazio adibidea Kona HEV 1.6 GDI 104kW (141CV) KLASSerako: Prezioa 23.890,00€. Sarrera 6.199,00€. Eskatutako kopurua 17.691,00€. Formalizazio-komisioa (%3): 530,73€ eskura. 48 hilabeteko epea. 220€ko 47 kuota eta azkeneko kuota 11.124,94€koa. TIN %6,50, T.A.E %7,82. Zordundutako kopuru osoa 21.995,67€. Eskainitako finantziazioa Banco
Cetelem S.A.U.k aztertu eta onartu beharko du. PSP gomendatua Penintsulan eta Balearretan. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundaira Aldaketa Plana aplika daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean.
Finantziazioari lotutako gastuak ez daude barne (Komisioak, Interesak edo Aseguru Programak); www.hyundai.es/configurador webgunean ikusgai. Eskaintza 2019/10/31ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: Kona HEV Style. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotua. Hyundai Motor España S.L.U.k bere azken bezeroei eskainitako kilometro-mugarik gabeko
5 urteko bermea eta tentsio altuko bateriarentzat 8 urtekoa edo 200.000 kilometrokoa (aurrena gertatzen dena) Hyundairen sare ofizialak saldutako Hyundai ibilgailuetan soilik aplikatuko da, zerbitzu-pasaportearen baldintzen arabera. Kontsulta itzazu Hyundai MOVE Programaren baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es/hyundaiMOVE webgunean.

Hyundai KONA
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MOVE Smart programa
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+ 5 urterako bermea km-mugarik gabe
+ 5 urterako errepideko laguntza
+ 5 urterako mantenimendua
+ 5 urterako mapen aktualizazioa
+ Itzultze konpromisoa
MyHyundai
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220€ko 47 kuota
Sarrera 6.199,00€
Azkeneko kuota: 
11.124,94€
T.A.E. %7,82
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