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eskutitzak

astean esanak
“Donostiako Parte Zaharra
turismoaren birusak gripatuta
dago aspaldi honetan. Ondorioz,
biztanleak gaixorik, larri. Zein da
Donostiako plan berezia? Auzo
honetan zabor eta zarata guztia
biltzea, biztanleak uxatzea, desmasa
guztiak egiteko libertadea ematea?
Antxoak bagina, biomasa aztertuko
lukete eta arrantzarako debekua
aginduko... Auzo soilak gara, ordea.
Eta irudipena dut gure auzotik
biztanleak bota nahi gaituztela.
Hobeto moldatuko lirateke berrehun
bat figurante baleude. Gainera,
horrek lanpostuak sortuko lituzke”

(JOXE INAZIO ANSORENA, MUSIKARIA)

“Izan dugu larritasunezko zerbitzu
publikoan jardun izan duen
sendagile baten kasua, urtean 365
kontratu egin diotena, bakoitza
21:00etatik 09:00ak artekoa. Badago
jendea 20 urtetan abuztuan oporrik
ezin hartuta, lehenak aukeratzen
karrerako funtzionarioek izaten
direlako; eta, jakina, gabonetako
guardia guztiak behinbehinekoen
gainean. Gehiegikeriek horrelako
miseriak dakartzate. Egoera
horretan 800.000 funtzionario
badira estatuan, salaketak 6.000ra
ez dira iristen; beldur handia dago.
Enpresa pribatu batek hori egingo
balu? Ba eredua eman beharko
luketen erakunde publikoetan
egiten dira horrelako gehiegikeriak”

(JAVIER ARAUZ, ABOKATUA)

“Banku batzuk diseinatu behar
genituen, eta materiala izan zen
traba: egurrezkoak ezin genituen
egin, metalezkoak izan behar
zuten. Metala oso hotza da neguan,
eta erre egiten du udan; ez da
erosoa. Baina banku horien ardura
mantentze lanetako teknikariarena
zen, eta hari bost axola zion
erabilgarriak ziren ala ez, bere
helburu bakarra bankuak ahalik
eta luzeen irautea zen; finean,
ahalik eta diru gutxien gastatzea.
Ez dagoenak ezin du arazorik sortu:
zuhaitzik gabe, inork ez ditu
moztuko; zaburik gabe, haurrek ez
dituzte apurtuko; eta, hiri altzaririk
gabe, ez da inor etzango bertan.
Hiriak pasatzeko dira, ez geratzeko”

(ALEX MITXELENA, ARKITEKTOA)
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MORROSKO.-  Mutil haundia eta indartsua. “Baserrittar morroskua agertu zan kalera”. 
Kolore marroi edo gorriska duen idiskoa. “Isko morroskuak adarretan hartu ebanian”.

KKULTURA ETA HHIZKKUNTTZAA PPOLITIKAA SSAAIILLA

((HHIZKUNTZA PPOLITIKAARRAKKO SSAAILBUURRUOORRDDEETTZZAA))

Aurreko astean jakin dugu Eibarko PNVren udal
taldeak sindikatu nagusiei (ELA-LAB) urtarrilaren
30eko grebarekin lotutako pintaden garbiketa kos-
tua euren gain hartzeko eskatu diela.

Aipatutako eskaera barregarria da bai ikuspegi le-
galetik bai ikuspegi moraletik ere, Mendikutek “Pa-
quito el Chocolatero” jotzean eragindako kalte psiko-
logikoengatik kalte-ordainketa eskatzearen parekoa.

Alderdi jeltzaleari eskerrak eman behar dizkiogu
bere benetako aurpegia zein den behin eta berriz
erakusteagatik. Ez denean agertzen Urkullu, Biz-
kaiko metalgintzako beharginen borroka kritikatzen,
orduan Eduardo Zubiaurreren txanda da, emaku-
meek gizonek baino soldata txikiagoa izateko arra-
zoia ikasketarik ez dutela baieztatzeko.

Txantxak albo batera lagata, ADEGIko presiden-
te-ohiaren alderdi politikoak erakunde sindikal na-
gusiak kriminalizatzeko ahalegina egiteak langile-
klasea antolatu eta euren txiringitoekin amaitzeko
aukerak eragiten dien beldurra agerian lagatzen du.

Zalantza bakarra daukagu: Confebasken al-
derdiak egin duen proposamena aurreko egue-
neko manifestazio jendetsuaren aurrean amo-
rrualdia baino ez den edo, bestela, trapezista,
emakume-bizarduna edo beste pailazoa den per-
tsonaiak zirkuaren pistan egindako beste age-
rraldi bat den.

TAVaren lanek daramatzaten 2.000 milioi euroko
gainkostuak lagun gutxi batzuren poltsikoetara joan
beharrean gure nagusiei orokorrean eta modu be-
rezian emakueei pentsio duina bermatzeko erabili
izan balira, ziurrenik ez legoke pintura-poteen in-
guruko horrelako zaletasunik.

Urtarrilaren 31ko debatea ez da horma batzuk zi-
kindu diren ala ez, baizik eta nola onartu dezake-
gun bizitza osoa leher eginda egon arte lanean
eman duen autonomo baten alargunak, politikari
batek dietetan kobratzen duena baino pentsio ba-
xuagoa izatea.

Ion Garate Gonzalez

Mila esker, PNV!
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LLasarteko Atxega jatetxian banatu zittuen aurreko barixakuan
2020ko Argia Sariak, izen bereko aldizkarixak urtero emoten dittuan
euskerazko komunikaziñuaren ohorezko aipu ezagun eta estimatuak,
eta Internetekua Eibarko CodeSyntaxek jaso eban, aurreikuspen guz-
tiak gainditu eta sekulako arrakasta lortu daben Egunean Behin joko-
aplikaziñuarengaittik. Sarixa jasotzera lantaldeko hiru lagun juan ziran
eta Maite Rementeria diseiñatzailliak egin eban berba, eskerrak emo-
ten eta, bide batez, jokuaren denboraldi barrixa astelehen honetan
hasi dala gogora ekarri eban. Eibartarrekin batera, honek izan dira aur-
tengo irabazliak: prentsa idatzixan, Berria egunkariaren azala; irrati-
xan, Azkoitiko Kontrako Eztarrixe irratiko Hankak Lurrin irratsaiua;
ikus-entzunezkuetan, 'Ez, eskerrikasko. Gladysen Leihoa' dokumen-
tala; komunikaziño kanpaiña gisa, apustu etxien kontrako mugimen-
dua; eta merezimenduzko sarixa, barriz, Gure Zirkuari emon detse.

Egunean Behin jokuak Argixa sarixa jaso dau

Eibarko Udalak, beste alkarte batzurekin batera, diru-sarrera
txikixak dittueneri janarixa banatzeko zerbitzua eskintzen de-
tse. Oin momentuan parte hartzen daben alkartiak Gurutze Go-
rria, Proyde-Proega eta Aldatze-Egoaizia dira. Azaldutakuaren ara-
bera, “parte hartzen daben alkartiak elikagai-sorta desberdiñak
preparatzen dittue, banaketia egitten dan tokixan, eta hurrengo
egunian janari billa doiazenekin alkartzen dira, banaketia egitteko.
Hillero 3.000 eta 5.000 kilo janari banatzen dira 330 lagun/135 fa-
melixa onuradunen artian. Oin arte banaketak hillian behin izan di-
ra, baiña oin momentuan hillian birrittan egitten ari gara eta, ho-
rregaittik, proiektu honetan parte hartzeko prest daguazen alkar-
tien eta boluntarixuen premiñia dakagu”. Baten batek Elikagaien
Bankuko banaketan lagundu nahi badau edo, beste barik, infor-
maziño gehixago jaso nahi izan ezkero, Gizartekintza saillarekin
kontaktuan ipiñi leike, 943708440 telefono zenbakira deittuta
edo, bestela, gizartekintza@eibar.eus helbidera idatzitta.

Elikagaien Bankuan janarixa banatzen laguntzeko jendia bihar dabe

Hezeguneen Munduko Egunaren hari-
ra, Euskal Kostaldeko Geoparkeak he-
gaztixak behatzen ikasteko urteera gi-
datua antolatu dau domekarako. Parte

hartzera animatzen diranak Zumaiako Tu-
rismo Bulegotik urtengo dira,  09:30xetan,
eta Santiagoko hondartzara edo Basadiza-
rra ingurura juango dira. Hastapen-tailla-

rrak hiru orduko iraupena izango dau eta,
bestiak beste, gure kostaldeko hezegu-
niak ezagutzeko eta txorixeri begiratzeko
oiñarrizko formaziñua jasotzeko aukeria
egongo da: hegaztixak nun ikusten diran,
horreri ondo begiratzeko bihar diran tres-
nak, identifikatzeko moduak edo behake-
tia erregistratzeko daguazen moduak azal-
duko dittue, bestiak beste. Geoparkeko
Gonzalo Torrek gidatuko dau urteeria eta
jardueria famelixa osuarendako pentsauta
dago. Parte hartzia duan da eta azalpenak
euskeraz emongo dittue, baiña interesa
dakanak aurretik emon biharko dau izena
geoparkea.eus web orrixan topauko da-
ben izen-emote orrixa beteta (la-
bur.eus/hegaztiak2020) edo, bestela, 943
14 33 96 telefono zenbakira deittuta (Zu-
maiako turismo bulegua).

Hegaztixak behatzen ikasteko urteeria antolatu dau Geoparkeak etzirako

Elikagai-sortak antolatu eta banatzeko laguntzailliak.
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GGipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Eibarko atalak “Digitalización y monitoriza-
ción de la energía. Aplicaciones reales” izenburuko hitzaldixa antolatu dau da-
torren eguenerako (otsaillaren 13rako). Stechome enpresako gerente eta sortzai-
llia dan Luis Mª Sanchez Garciak egingo dau berba. Hizlarixa Aprobasge EAEko
energixa kudeatzaillien alkarte profesionaleko presidentia eta Kudeatzaillien Fede-
raziño Nazionaleko (FENAGE) proiektuen arduraduna be bada. Horrekin batera,
energixa eta soluziño teknologikuen arluan aholkularixa da eta hainbat unibersida-
de, zentro teknologiko eta erakunde publikorekin kolaboratzen dau. Hitzaldixan,
bestiak beste, gai honek jorratuko dittu: energixaren portaera, erosotasun eta kos-
tuarekin lotutako datuak eskuratzeko urtenbide eta garapenak; sistemak instala-
tzeko sistema tekniko eta teknologikuak; eta monitorizaziñorako aplikaziño errea-
lak. Hitzaldixa Unibersidade Laboraleko San Andres aretuan izango da, 10:00etatik
12:30xetara eta sarreria libria izango da, toki guztiak bete arte.

MARTXUAREN 8-RAKO 
BILLERIA
Nalua Eibarko feministen taldiak
billeria deittu dau bixarko,
Martxuaren 8rako zer antolatuko
daben pentsatzen juateko. Arrate
Kultur Elkartean izango da asanblada
irekixa (ez mixtua), 11:00etan hasitta.

Energixaren digitalizaziñuan 
buruzko hitzaldixa antolatu 
dabe Ingeniaritza Eskolan

EEIIBBAARRKKOO
HHIIZZKKUUNNTTZZAA  EESSKKOOLLAA
OOFFIIZZIIAALLAA
Otaola, 29
Hezkuntza Esparrua

MATRIIKUULAA LIBREA
Otsailaren 3tik 19ra

ALEMANA, FRANTSESA eta
INGELESA: A2, B1, B2 eta C1
EUSKARA: A2, B1 eta B2                             

MATRIKULA EGITEKO:
https://ikasgunea.euskadi.eus/es
ARGIBIDE GEHIAGO: www.eoieibarheo.hezkuntza.net

eoieibarheo@gmail.com
943.89.92.75

13:00ak arte

EIBAR BH INSTITUTUKO
LOTERIXIA
Eibar BHI institutuko DBH4ko ikasliak
saldu eben 78.110 zenbakidun
loterixaren bueltia pagatzen segitzen
dabe bertako gurasuak. Kobratzia
nahi dabenak otsaillaren 12xan eta
19xan (eguaztenak) izango dau
horretarako aukeria, 18:00etatik
19:00etara Jardiñetan, Ignazio
Zuloaga institutuko eraikiñaren
sarreran.
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DDatorren astian egingo da neguko beherapenen azoka edo
“factoring” dalakua Toribio Etxebarria kalian, Eibar Merkatari-
tza Gune Irekiaren eskutik. Hiru egunetan, eguazten, eguen eta
barixakuan zabalduko dabe, 10:00etatik 20:00etara eta oinguan
21 establezimenduk hartuko dabe parte, batzuk kalian postua ipi-
ñitta eta beste batzuk, barriz, eskintzak dendan bertan eginda.
Kalian egongo diranak Burbujas y Mas, Designed by Nona, Es-
kulan, Farmalur, Gratzina, Guby Mutilak, Ikusimakusi, Kopiña, No-
ma, No Comment, Ttiki, Twins eta Txukuna dira. Eta beherapen
berezixak dendan eskinduko dittuenak, barriz, Askasibar Inters-
port, Cedry, Federopticos Igmar, Los Chicos, Oskarbi, Tribeka,
Vieco eta Zentral Optika.

Euskeraz Primeran
Beste batzuetan bezala, …eta kitto! Euskara Elkarteak mahai-

xa ipiñiko dau azoka zabalduko daben hiru egunetan, Euskeraz
Primeran! kanpaiñarekin jendia erosketak euskeraz egittera ani-

matzeko. Horretarako, mahaixan kristalezko ontzixak ipiñiko di-
ttue eta, gerturatzen diranak, bolatxuak barruan sartuta, euskeria
erabiltzeko daken konpromisua irudikatzen juango dira. Parte har-
tzera animatzen diran guztieri erosketak egittera juateko poltsia
oparituko detse, eta 100 euroko erosketa-txartela zozketatuko
da, bertan gastatzeko.

Eguaztenian zabalduko dabe beherapenen azokia T. Etxebarria kalian

Eibartar talde bat Change.org web orrixan siñadurak biltzen
hasi da, Udalari herrixan “skate park” barrixa egin deixala eska-
tzeko. Esaten dabenez, Sautsin daguan pistak ez dau kirol ho-
rretan aurrera egitteko aukerarik eskintzen, zaliak diran gazte as-
koren kalterako: “Leioan, Sondikan, Mungian, Ermuan eta beste
hainbat herrittan egindakuaren adibidiari jarraittu eta Udalak kon-
tu honetan gehixago inbertitzia nahiko genduke”. Eskaeria Uda-
lari aurkezteko 100 siñadura bildu nahi dittue eta, nahi dabenak,
http://chng.it/p2fBfLxVHz helbidian dauka eskaeria osorik irakor-
tzeko aukeria, baitta siñatzeko be.

Patiñendako pista barrixa 
Udalari eskatzeko 
siñadura-bilketia hasi dabe

Asteburu honetatik hasitta eta martxuaren 29xa bittartian,
domeka arratsaldetan Ipuruako kirolguneko kantxa berdia za-
balduko dabe, kirola egittera edo jolastera juan nahi daben hau-
rreri (8-11 urte bittartekueri) horretarako aukeria emoteko. Do-
mekak Kirolian izenekua 17:00etatik 19:45etara egongo da mar-
txan eta Mitxeleta enpresako hiru begirale egongo dira bertan, ki-
rol eta jolas ezberdiñak uztartzen. Jardueran parte hartu ahal iza-
teko derrigorrez euki biharko da Kiroldegiko bazkide txartela (jar-
dueria duan izango da).

Domeka kirolian izenekua 
eskintzen hasiko dira asteburuan
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UUrteroko moduan, astelehena San Blas eguna zala eta, ohitturiak
agintzen daben moduan sanblasak bedeinkatzera eruan zittuen ei-
bartar askok, asmo horrekin herriko eliza guztietan ospatu zittuen me-
zetara. Eta honezkero ohitturia bihurtu dan beste bat beteta, San An-

dres elizara juandako askok ar-
gazkixa egin eben pareko es-
kulturarekin batera.

Bestalde, Untzagako jubilau
etxekuak sanblas lehiaketia
egin eban bazkidien artian: da-
nera hamar lagunek hartu
eben parte, etxian egindako
opillak jubilau etxera eruanda
eta irabazlia Felisa Astarloa
izan zan. Argazkixan irabazlia
Felix Elkoroiribe presidentia-
ren eta Berta Lamarianoren
eskutik sarixa (Baratze jate-
txian lagun birendako afarixa)
jasotzen ikusi leike. Zorionak!

Eibartar morduak eruan zittuen sanblasak bedeinkatzera

Udaleko Bozeramaillien Ba-
tzordiak astelehenian onar-
tutako adierazpenian ""ggaaiittzzee--
ttssii  eeggiitttteenn  ddiittttuu gure herrixan
urtarrillaren 30ian deittutako
grebaren testuinguruan gerta-
tu ziran gizalegiaren kontrako
ekintzak, bestiak beste, fatxa-
detan eta eskaparatietan egin-
dako pintadak”.  Ekintzak gai-
tzesteko adierazpena Eibarko
PSE-EE eta EAJ-PNV taldieta-
ko bozeramaillien aldeko bo-
tuekin onartu eben. Eibarko El-
karrekin Podemoseko ordezka-
rixa abstenidu egin zan eta Ei-
barko EH-Bildukuak bozketan
parte ez hartzia erabagi eben.

Onartutako testuan, Udalak
“eskatzen detse era horreta-
ko ekimenak deitzen dittue-
neri biharrezkuak diran neu-
rrixak hartzeko, holakuak
saihesteko". Horrekin batera,
“ez jarduera ekonomikuak di-
ttuen eibartarrak, ezta gizar-
tiak berak be, ez dabe zertan
jasan eskaparatiak eta herri-
ko kaliak zikinduta koakziona-
tzen ahalegindu diranak era-
kutsi daben zibismo ezaren
ondoriorik”.

Bozeramaillien Batzordiak
onartutako adierazpenak Ei-
barko EAJ-PNVren udal taldia-
ren proposamenari erantzuten

detsa. Izan be, Eibarko EAJ-
PNVren udal taldiak aurreko
barixakuan eskatu zetsen ELA
eta LAB sindikatueri auzolana
deitzeko, “grebako pintadak
garbitzeko auzolana antolatze-
ko”. Idatziz jakiñarazi ebenez,
“azken egunotan Eibarren
emondako zikinkerixen ingu-

ruan” arduria hartzeko eskatu
detse sindikatueri, “paretetan
eta eskaparetietan pintadak
eta pegatinak agertu dirala-
ko”. Jeltzalien berbetan, “ez
dakagu zertan zikinkerixa guz-
ti hori danon diruarekin ordain-
du, zikindu dabenak garbittu
biharko leukie”.

Greba eguneko “ekintzak”
gaitzesteko adierazpena 
onartu dabe

MMAANNUUEELL UURRIIAA OOLLAABBAARRRRIIAA
IIII..  uurrtteeuurrrreennaa:: 2018-II-5

“Inoiz ez zaitugu ahaztuko. Betiko gure bihotzetan”
ETXEKOAK

Bere aldeko URTEURREN MEZA ospatuko da hilaren 9an 
(domekan), 12.00etan hasita, San Pio X. elizan.
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Martitzena Santa Ageda bezperia izan zala eta, ohitturiari jarraittuta kalejiran urten eben herriko hainbat taldek, koplak kalerik kale kantatzera. 
Arratsaldeko lehen kalejira Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako ikasliak egin eben, Portaletik abiatuta.

Azken urtiotan bezala,  …eta kitto! Euskara Elkarteak be santaeskia egin eban Urkizun eta inguruan, trikitilarixak eta Eibarko Kantuzaleak taldekuak lagunduta.
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Eta azken kalejiria Sostoa abesbatzarena izan zan: 20:30xetan
hasi ziran kantuan, Koskor taberna aldameneko eskilleretan
denak alkartu eta gero. Hortik hasitta, Urkizuraiño bajatu ziran,
tarteka koplak kantatzeko geldialdiren bat eginda. Eta kalejira
amaitzian, urtero bezala, Auzokoak alkarteko soziedadien
batzordiak afari edarra preparau zetsen Bekuak alkartian.

SSANTA AGEDAri koplak kantatzen
ibilli ziran martitzenian

Kaleetan Kantuz taldekuak be Urkizutik urten eben kantu-kalejiran.

ARGAZKIXAK ETA BIDEOAK IKUSTEKO:
etakitto.eus/mediateka
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--  ““IInnkkoonnttzziieenntteekkii  bbii  hhaammaarrkkaaddaa  iiggaarroo  ddii--
ttuugguu””,,  eessaann  dduuzzuuee  llaann  bbeerrrriiaarreenn  aauurr--
kkeezzppeenneeaann..  GGuussttoorraa  zzaabbiillttzzaanneeaann  ddeenn--
bboorraa  kkoonnttuurraattuu  bbaarriikk  ppaassaattzzeenn  ddaa??
LETE: Bai, 20 urteak azkar pasatu dira.
Atzera begiratzean konturatzen zara 20 ur-
te pasa direla (ostia!), baina konturatu ba-
rik. Itxuraz, ez da sufrimendu asko egon.
IKER: Bizitza azkar doa eta beti gara gazte.
ZALOA: 20 urte azkar pasatu dira, baina mo-
mentu oro gozatu dugu. Eta gozatzen ja-
rraitzen dugu oraindik!
JATSU: Ziurrenik ez genuen aurreikusten
Kokeinek hainbeste iraungo zuenik.
ZALOA: Ezetzik ere ez!
IKER: Sormenak atzeraelikatu egin gaitu
eta horrela iritsi gara hona.
--  NNoollaa  ggooggoorraattzzeenn  ddiittuuzzuuee  hhaassiieerraakkoo
mmoommeennttuuaakk??

ZALOA: Gaur egun dugun grina eta gogo
berarekin. Taldea sortzeko unea polita izan
zen. Legarreko lokaletan gauza ezberdinak
egiten genituen eta hemengo estudioan
diskoa grabatu nahi zuen musikari batek
instrumentazioarekin eta koroekin lagun-
tzeko eskatu zigun. Elkarrekin oso gusto-
ra aritzen ginela konturatu ginen, gure ar-
tean txispa zegoela, eta horri heldu nahi
izan genion, baina ez oso kontzienteki.
IKER: Hasieran egarri gehiago duzu eta ur-
teekin egarria kontrolatzea lortzen duzu.
Ez duzu hainbeste edan behar sormen ja-
rioa mantentzeko.
LETE: Hasieran litroak edaten dituzu eta
gero, haztean, ardoa (barreak). Bestetik,
lehen denbora gehiago genuen entsea-
tzeko. Astean hirutan elkartzen ginen eta
orain astean behin, ahal badugu behintzat.

--  NNoollaakkoo  eerrrriittmmooaa  jjaarrrraaiittuu  dduuzzuuee  eennttssee--
aattzzeekkoo,,  llaann  bbeerrrriiaakk  ssoorrttzzeekkoo,,  kkoonnttzzeerr--
ttuuaakk  eesskkaaiinnttzzeekkoo......  oorrdduuaann??
JATSU: Gorabeherak izan ditugu, sasoiaren
arabera. Batzuetan astean hiru entsegu
egiten genituen eta beste batzuetan hile-
an birritan geratzeko Tetrisa egin behar.
LETE: hala ere, orokorrean nahiko kons-
tanteak izan gara.
IKER: Denbora oso ondo optimizatzen du-
gu, eraginkortasunez.
LETE: Lan guztia lokalean egiten dugu, guz-
tiok batera. Horrek erritmoa moteldu de-
zake, baina gure erritmoa da.
Iker: Ez dugu presionatzen gaituen multi-
nazionalik atzetik.
--  EErrrriittmmoo  eettaa  ggiirroo  hhoorrrreekk  2200  uurrtteettaann  ttaall--
ddeekkiiddee  bbeerrddiinneekk  jjaarrrraaiittzzeekkoo  llaagguunndduu  dduu??
LETE: Azken finean, lagunak gara. Elkarre-

Kokein musika talde eibartarrak 20 urte bete ditu eta ‘Lera’ izeneko lan berria eskaini die zaleei, opari moduan.
20 urte lagun artean, 20 urte rock erritmoan gozatzen, Legarreko musika lokala bigarren bizitoki bihurtu arte. Han
bildu gara Iker, Zaloa, Jatsu eta Leterekin (Txitxes falta izan zen), eta Kokeinen ibilbidearen errepasoa egin dugu.
Hilaren 21ean Untzagan eskainiko duten kontzertua maitasun handiz prestatzen dihardute, herrikideekin
urteurren berezia ospatzeko. Badute zer ospatu.

“Jotzea, abestiak egitea eta ondo 
pasatzea dira gure helburuak”

KOKEIN
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kin parrandak egitea garrantzitsua da tal-
dea batuta mantentzeko (barreak).
ZALOA: Bestetik, beti izan gara oso kon-
tzertuzaleak eta horrek asko baitu gaitu.
Bakoitzak bere bizimodua du, baina beti
elkartzen gara planen bat egiteko.
--  2200  uurrttee  hhaauueettaann  zzeeiinn  iizzaann  ddaa  KKookkeeiinneenn
ppuunnttuu  aallttuueennaa??  EEttaa  bbaaxxuueennaa??
JATSU: Japoniara joatea zoragarria izan zen.
IKER: Lurpekhariä diskoarekin, diskoko
abestiek izan zuten indarra eta sentimen-
dua ikusita, urteetan sentitzen ez nuen
zerbait sentitu nuen. Abestiek erabat be-
tetzen ninduten. Behin, laneko kontu ba-
tengatik Poloniatik netorrenean, taldeki-
deek Lurpekhariä diskoko abesti bat bida-
li zidaten eta negar batean entzun nuen
Municheko aireportuan.
ZALOA: Nik momentu oso ezberdinak go-
goratzen ditut eta gehienak positiboak di-
ra. Momenturen baten baxuago ibili gara
(gutxiago jotzen, adibidez), baina sekula ez
dugu ikusi Kokeinen ibilbidea amaitzen ze-
goenik.
LETE: Baina zer da baxu egotea? Zer da
arrakasta? Ez da arrakasta 20 urtetan ze-
har guk egin nahi izan duguna egitea? 20
urtetan jotzen jarraitzea nahikoa arrakasta
da eta hortik etorri daitezkeen gauzak opa-
riak dira. Jotzea, abestiak egitea eta ondo
pasatzea dira gure helburuak.
--  2200  uurrtteettaann  aasskkoo  aallddaattuu  ddaa  mmuussiikkaarreenn
eesszzeennaa  eettaa  nneeggoozziiooaa..  SSaassooii  bbeerrrriieettaarraa
eeggookkiittzzeenn  jjaakkiinn  dduuzzuuee??
JATSU: Kasu batzuetan aurretik joan gara!
(barreak)

LETE: Hain aurretik ibili gara, inork ez gai-
tuela ulertu (barreak). Kontua da ‘Izan’ dis-
koa fisikoki biniloan bakarrik kaleratu ge-
nuela eta abestiak interneten jarri geni-
tuela deskargatzeko, borondatearen truke.
Eta oso borondate gutxi egon zen (barre-
ak). Horrelako formulak bilatu ditugu beti.
JATSU: Borondate gutxi egon zen, baina
inoiz baino deskarga gehiago izan geni-
tuen. 20 urte hauetan asko aldatu da mu-
sikaren mundua. Baten batek esan zuen
musika ura bezala iritsiko zela etxeetara,
txorroa zabaldu eta kitto. Sasoi hori aspal-
di iritsi zen. 20 urte hauetan gauzak mo-
mentuan erabakitzen joan behar izan du-
gu. Norabide zehatz bat jarraitu behar ze-
la jakin baino lehen, gu bertan geunden
erabakitzen. Batzuetan erabaki zuzenak
hartu ditugu eta beste batzuetan ez hain
zuzenak.
--  EEttaa  aarrlloo  mmuussiikkaallaarrii  bbeeggiirraa,,  zzuueenn  eessttii--
llooaa  ssaassooii  bbeerrrriieettaarraa  eeggookkiittuu  dduuzzuuee??
ZALOA: Oso musikazaleak gara eta, gau-
za berriak kontsumitzeaz gain, gauza za-
harrak mantentzen ditugu. Gure artean
musika partekatzen dugu, zaharra eta
berria, eta gure beharrak asetzen ditugu
musikarekin. Denbora guztian martxan
egotera eraman gaitu horrek, etengabe
ikasten egotera, eta hortik abiatuta gau-
zak egin ditugu.
LETE: Sasoi berrietara egokitu baino, gor-
putzak eskatu diguna egin dugu. Beha-
rrezkoa da gauza berriak bilatzea, motiba-
tu egiten gaitu. ‘Lera’ lanean, adibidez,
zerbait ezberdina egin nahi izan dugu, bi-
zipoza edukitzea.
--  ‘‘LLeerraa’’  ddiisskkooaakk  bbii  aabbeessttii  ddiittuu..  ZZeerrggaattiikk  ddii--
rraa  bbii??
LETE: Opari bat egin nahi genion geure bu-
ruari eta baita jarraitzaileei ere. Ez dugu
gehiegi azpimarratu nahi 20. urteurrena-

ren kontua, baina horren harira zerbait ate-
ratzea polita izango zela pentsatu genuen.
Guztiontzako oparia da ‘Lera’.
ZALOA: Nahi izan duguna egin dugu beti
eta zergatik egin behar genuen hamar
abestiko disko bat? Bi abesti nahi geni-
tuen egin eta maitasun handiz landu di-
tugu. Garbi genuen bi abesti ezberdin
egin nahi genituela eta, gainera, bi bide-
orekin.
IKER: ‘Itzalak’ abestiaren bideoa argitaratu
genuen eta laster ‘Iraganaren etorkizuna’
abestiarena egongo da ikusgai.
JATSU: Dodoma (Maialen Belaustegi) sor-
tzaile eibartarrarekin egin dugu bigarren bi-
deoa eta oso pozik gaude.
ZALOA: Gozamena izan da bideo biak egi-
tea, Hannot (Mintegia) eta Malaien lagu-
nak ditugulako. Maialenen kasuan, adibi-
dez, gure lagun mina da eta gurekin egon
da 20 urte hauetan. Artista handia da eta
zoragarria izan da bideoa berarekin gra-
batzea.
--  HHiillaarreenn  2211eeaann  kkoonnttzzeerrttuuaa  eesskkaaiinniikkoo
dduuzzuuee  UUnnttzzaaggaann..  BBeerreezziiaa  iizzaannggoo  ddaa??
LETE: Abesti berriak aurkeztuko dizkiogu
Eibarko publikoari eta, beharbada, beste
gauzatxo bat ere bai. Gauza berriak egon-
go dira eta gauza zaharrak indar gehiago-
rekin eskainiko ditugu.
ZALOA: Untzagan jotzeko eta kontzertuaz
gozatzeko gogo handia dugu. Abesti za-
harrak beste modu batetan berreskura-
tuko ditugu eta ikusiko dugu zer gerta-
tzen den.
LETE: Ez kontatu dena! (barreak)

“Sormenak atzeraelikatu 
egin gaitu eta horrela 

iritsi gara hona”

“Sasoi berrietara egokitu 
baino, gorputzak eskatu 

diguna egin dugu”
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Minbiziaren Aurkako Munduko Egu-
naren harira, AECC Gipuzkoak
mintzodromo edo eztabaida-foro-

ak egin ditu aste honetan Donostian, Tolo-
san, Zumarragan eta Eibarren ““Minbizia
da. Llámalo cáncer” goiburupean. Gure
herrian 30 bat lagunek parte hartu zuten,
World Cafe formatua erabilita, Portalean
martitzen goizean egin zen saioan. 5eko tal-
deetan, gaixotasun horrekin gizarteak di-
tuen erronken inguruan hitz egin zuten. Ei-
barko AECC elkartekoak pozik daude ekital-
diak izandako erantzunarekin. Ainhoa Oregi
AECC Gipuzkoak Eibarren daukan bulego-
ko gizarte langileak azaldu digunez, “lehen
aldia da horrelako ekitaldi bat antolatzen du-
guna, eta espero genuena baino jende
gehiago etorri zen. Parte-hartzaileen profila
anitza izan zen (pazienteak, familiarrak, bo-
luntarioak, profesionalak, elkarteko eta uda-
letako ordezkariak…). Minbiziari buruz du-
ten iritziak eta ikuspegiak partekatu ziren,
eta atera ziren ondorioak  elkartearentzako
oso baliogarriak izango dira, etorkizunean
antolatuko ditugun ekintzei begira“.

Portalean egin ziren 5 talde desberdine-
tan bakoitzak bere ikuspuntua emateko

aukera izan zuen. Bi galdera bota ziren,
“zer egin dezaket minbiziak pertsona ba-
tengan duen eragin emozionala murritze-
ko” eta zein  urrats eman beharko lirateke
Gipuzkoan datozen urteetan minbiziaren
arloan. “Bukaeran talde bakoitzetilk irten-
dako ondorioak batu genituen”, azaldu di-
gu Ainhoak.

Gizarteak minbizia hitza esatea 
saihesten du

Aurtengo goiburua “Minbizia da. Lláma-
lo cáncer” da eta helburua minbiziari buruz
hitz egitea da, “bizitzaren parte izan arren,
gizarte mailan minbizi berba oraindik estig-
ma bat dela ikusten delako. Jendeak ez du
hitz hori erabiltzen, eta hedabideetan ere
oraindik minbizi hitza esatea saihesten du-
te”. Gaixotasunaren aurrean pazienteek
modu desberdinetan jokatzen dute: batzuk
nahiago dute libreki, inolako arazorik gabe
hitz egitea, eta beste batzuk denbora gehia-
go behar dute asimilatzeko eta hitzez adie-
razteko. Baina orokorrean pazienteek uste
dute “jendeak ez dakiela zelan erlazionatu
eurekin”. Gaixoek faltan botatzen dute
“jendeak eurekin naturaltasunez berba egi-
tea, eta pena aurpegiarekin begiratzen di-
tuztenean oraindik gehiago mintzen dituz-
tela” aipatu zuten.

Minbizia normalizatzeko eta ikustarazte-
ko helburuarekin, ideia eta proposamen
ugari irten ziren: topaketak sarriago egitea
minbizia daukatenen artean, eta baita gai-
xotasuna ez daukatenekin ere; komunika-
bideei jarduerei eta kanpainei buruzko in-

formazio gehiago eskaintzea eta hoietan
minbizi hitza gehiago azaltzea, eskoletan
txikitatik minbiziaren gaia jorratzea… Bes-
talde, medikuek eta osasun arloan lan egi-
ten duten profesionalek albiste txarrak no-
la komunikatu garrantzi handia daukala az-
pimarratu zuten, “gaixoarekin enpatia
gehiago izatea ezinbestekoa da”. Bolunta-
riotzari buruz eta errelebo generazionalari
buruz ere egin zuten berba.

Lehen mailako arazoa
Aurreko urtean, 2019an, 90 lagunek

hartu zuten arreta Eibarko egoitzan; ho-
rietatik 43 gaixoak izan ziren, eta gaine-
rako 47 senideak. Bestalde, laguntza psi-
kologikoko 281 saio egin zituzten urtebe-
tean eta 329 saio gizarte-laguntzakoak.
Horrez gain, 25 lagunek hartu zuten par-
te erretzeari lagatzeko programan, Deba-
barreneko egoitzan, Eibarko Ardantza ka-
leko 11. zenbakian.

Minbizia lehen mailako arazoa da, hiru gi-
zonetik bati eta lau emakumetik bati era-
gingo baitie bizitzan zehar. Iaz 4.669 kasu
izan ziren Gipuzkoan, AECC datuen arabe-
ra. Hala ere, tumore nagusien sendatze
gehiago daude eta biziraupena handitu egin
da, ikerketaren emaitza diren aurrerapen
zientifiko eta teknologikoei esker. Aurrera-
pen horiek aldian behin sartzen dira prakti-
ka klinikoan, baita tumore jakin batzuetara-
ko baheketa-programak orokortzean ere.
Adibidez, gaur egun, minbizia duten hiru
pertsonatik bi 5 urte baino gehiago bizi dira
diagnostikoaren ondoren.

Minbizi hitzaren atzean dauden
errealitate desberdinak
ezagutzeko eta gaixotasun
horren normalizazioan
aurrerapausuak emateko
asmoz, hainbat eztabaida-foro
egin dira aste honetan
Gipuzkoan, Minbiziaren
Aurkako Munduko Egunaren
harira. Horietako bat Eibarren
egin dute, Portalean, eta
antolatzaileak oso pozik geratu
dira ekitaldiak izan zuen parte-
hartzearekin eta denon artean
bildutako ikuspuntu eta
ideiekin.

Hitz egin dezagun minbiziaz
Profil desberdinetako jendea bildu zen Portalean minbiziaren gainean berba egiteko.

“Bizitzaren parte
izan arren, gizarte 

mailan minbizia berba
oraindik estigma da”
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Gutxienez 30 urte daramatza Eibar-
ko Odol-Emaileen ordezkari fun-
tzioetan eta gero eta arduratuago

dago. Jose Mari Lupeñak ondo gogoan di-
tu odola emateko saio bakoitzean 70 bat
lagun batzen ziren sasoiak, “batez ere Pa-
gaegi kalean geundenean. Hala ere, An-
bulatoriora pasatu ginenean bertara ere
jendea erruz joaten zen, baina azken urte-
otan beherakada nabarmena da; orain 30
jasotzen baditugu pozik egoteko moduan
gaude”. Horrelako aldaketaren zergatiak
hausnartzen hasita, “jendearen boronda-
te faltari” botatzen dio errua Lupeñak,
“utzikeriarekin batera”. Hainbeste aldatu

ote gara azken aldian, batzuk dioten mo-
duan boluntarioen figura desagertzeraino
ia? Jose Marik dio kontrako zantzuak ere
ikusten direla: “Istripu larri bat gertatzen
denean, orduan inplikatzen da jendea: dei
ugari, eta edonondik gainera”. Badago
beste gako bat ere odol-emaileen kopurua
jaistera bultzatu dezakeena: piercing eta
tatuaien moda, gazteen artean hain heda-
tua dagoena. “Tatuaia txiki bat egiten ba-
duzu, egia da lau hilabete itxaron eta on-
doren odola eman dezakezula. Baina gor-
putza tatuaiaz beteta baduzu, piercing-ak
mingainean... ezin duzu, tinta odolera joa-
ten delako”. Lupeñak dioenez, Pagaegin ohikoa iza-

ten zen saio bakoitzean 40-50 lagun ba-
tzea odola emateko eguenetan. Orain 20-
30 tartea gainditzea oso arraroa izaten da.
“Jendea zahartzen doan neurrian ere, la-
ga behar izaten du askotan. Behin jubila-
tzeko adinera helduta, osasun-arazo gehia-
go izaten da normalean eta sintrona ere
hartu behar izaten dute askok”. Pagaegiko
lokala hezetasun-arazoengatik laga zuten
batez ere; aurretik Untzagan ateratzen zen
odola hainbat urtetan. Ohiturak ere alda-
tzen joan dira. Jose Marik ondo gogora-
tzen ditu Juantxo Urigoitiaren aldamene-
an  egindako lana, Miren Urdanpilleta eta
abarrekin: “Orduan izan genituen gure lo-
teria, bazkide babesleak... halakorik gaur

Azken aldian ohiturak
etengabe doaz aldatzen,
batez ere herrialde
garatuetan. Horietako bat
da boluntarioen falta
hainbat ekitaldi eta
lanetarako. Bizitzeko hain
premiazkoa dugun odolari
ere eragin dio moda berri
horrek, eta Europa eta
estatu osoan arreta ipini
dute odol-emaileen faltan.
Gero eta jende nagusi
gehiago dagoelako,
odolaren beharra ere
handiagoa delako, eta
gazte jendeak bide hori
baztertu edo ahaztuta
duelako. Jose Mari
Lupeña Eibarko odol-
emaileen ordezkariarekin
egon gara gurean ematen
den errealiatearen berri
izateko.

BIZITZA 
EMATEA

...ez ote
dago
modan?

Odol-emaileak

Eibarren: 980
Emanaldiak 2019an: 610
Gizonak -ohikoak- (361) 
Emakumeak -ohikoak- (237)
Adinaren arabera:

1) 50etik 65era
2) 40tik 50era
3) 18tik 30era
4) 30etik 40ra

Odola emateak onura
asko dakar 
guztiontzako eta 
behar-beharrezkoa
dugu bizitzen 
jarraitzeko.



egun ez dago, ez. Manso ardoek 20 litro-
ko garrafoia ematen zigun `indarrak be-
rreskuratzeko’, Katillu anaiek ere oso
emaile onak ziren, askotan etortzen zire-
nak”. Orain urtean lau aldiz baino gehia-
gotan ezin bada odolik eman, orduan bost
aldiz eman zezaketen. Horrela jardun zuen
Lupeñak ere, odola 120 alditan eman arte;
azken aldian, “sendagilearen aginduz” ez
du ematen. Emakumezkoen kasuan, le-
hen lau aldiz eman bazezaketen, orain hi-
rutan dute topea urtero: “Gizonezkook
baino bat gutxiago, bestela ere hilerokoa-
rekin odola galtzen dutelako bestela ere”.

Eibar odola ematen puntako herria izan
dela dio herriko ordezkariak, baina orain
hemen ere jaitsiera igartzen dela gainera-
tzen digu. Orain badago beste berritasun
bat: enpresa handi batzuetan (Tekniker, ka-
su) bertara joaten direla odola ateratzera,
baita ikastetxe batzuetara (Armeria Eskola,
Institutua), “eta horrek izan dezake bere
eragina, egia esateko”.

UUrteroko errekonozimendua
Odol-emaileen borondatezko ahaleginak

urtero izaten du errekonozimendua, oro-
korrean irabazitako plakak banatu eta baz-
kari baten bueltan antolatzen direnak, pro-
bintziako arduradunen presentziarekin as-
kotan. “Bazkaltzera ere ez dira etortzen
asko, hori doan dela; eta nahiko meritu
egin dituztela halakoak jasotzeko. Deba-
barrenekook batzen gara, Unzaga Hotele-
an azken urteotan, eta saria jasotzeko
ehundik gora izen izaten dira urtero. Azken
urriko edizioan 22 ziren Eibarkoak”. Odola
25 aldiz eman dutenek zilarrezko intsignia

eta diploma jasotzen dute; 50 aldiz eman-
da, urrezko domina eta diploma; 75ekin,
markodun koadroa diploma handi batekin;
eta 100ekin, monolitoa zenbakiarekin.

Bada jendea odol-analisiak egin behar
izaterakoan beldurra izaten duela orratza-
rekin. Halakoei ere lasai egoteko esaten
die Jose Marik: “Orratza handiagoa da eta
baita zuloa ere. Horren prozesua azkarra

goa da: 2-3 minututan ateratzen dizute
450 zentimetro kubikoak. Eta litro erdi ho-
ri berehala errekuperatuko dituzu, likido
pixka bat edan eta zeozer pikatu ondoren.
Hala ere, beti komeni da lasai hartzea eta
10-15 minutu bertan egitea. Eman eta be-
rehala irtetzen bazara, zorabioa izateko
arriskua dagoelako”.

Gazteentzako kanpaina bereziak egitea
ez du txarto ikusten, zenbaterainoko arra-
kasta izango zuen jakin ez arren, “baina
denok arduratu behar dugu. Odola beha-
rrezkoa da eta guk dugu emateko aukera;
ez da berez sortzen”.

Odol-taldeei erreparatuta, onena, emai-
le unibertsala O- da (zero negatiboa, ez O
negatiboa), eta hartzaile unibertsala, berriz
AB+. Ohikoena, bestalde, O+: hirutik ba-
tek, %37,4 du odol mota hori. Positibo
guztiei emateko aukera dute, baina jaso
bakarrik O+ edo O- taldeetatik. Ematen
den kopurua, saio bakoitzeko, ia litro erdi-
koa da, bi ordutan berreskuratzeko lain
kantitate, plaketa eta globulu gorri guztiak
berreskuratzeko egun batzuk beharko ba-
dira ere. “Behin odola aterata, gaur egun
Galdakaora eramaten dira poltsa guztiak;
orain dela 3-4 urte Donostiara eramaten zi-
tuzten. Baina orain Gipuzkoa, Bizkaia eta
Arabako odol guztia Galdakaon zentraliza-
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Debabarreneko odol-emaileek euren eguna ospatzen dute urtero, urriaren bueltan.

Jose Mari Lupeñak urteak daramatza Eibarko odol-emaileen ordezkari.

Taldea Nori eman diezaioke Nondik jaso dezake

AB+ AB+ Hartzaile unibertsla
AB- AB+ eta AB- A-, B-, AB- eta O-
O+ A+, B+, AB+ eta O+ O+ eta O-
O- Emaile unibertsala O-



tzen da eta han erabakitzen dute zer be-
har duten (plasma izan, plaketak...) eta no-
ra banatu”, dio Lupeñak.  

OOdola ematea erraza da
Odol-emaile izateko betebeharrak hona-

koak dira: 18 urte eginda izatea (65-70rai-
no), 50 kilo pisatzea gutxienez eta Gorputz
Masaren Indizea 19tik gorakoa izatea.
Ezingo dute eman IHESa dutenek, B eta
C hepatitis pasa dutenek, Chagas gaixota-
suna dutenek, eraso epileptikoak izaten di-
tuztenek, gaixotasun kronikoak dituztenek
(giltzurrun, birika, bihotza, hipertentsioa)
eta koagulazioa arazoek dituztenek.

Odola emateak, bestalde, baditu hainbat
onura: zelula berriak sortzen dira gorputze-
an, infartoak eta bihotzekoak ematea gu-
txitzen da, triglizeridoak garbitzeko aukera
eskaintzen du eta, aurrekoa gutxi balitz,
odolaren burdina ere garbitu egiten da.

Europa mailan oso banatuta daude odol-
emaileen adin-tarteak, baina osasun agin-
tariek estrategikotzat jo dute indar berezia
ematea 18tik 30erainoko tarte horretan
ahalegin berezia egitea, belaunaldi ordez-
karitza ziurtatzeko, ikastetxeetara zabal-
tzeraino. Hala ere, odol-emaileen kopuru
handiena 30etik 45erainoko tarte horretan
ematen da orokorrean. Espainia da odol-
emaile kopuru handiena duena; hori bai,
emaileak adin horretatik gorakoak dira as-
ko eta asko. Bestalde, O+ eta A+ dira ohi-
koenak estatuan, bai odola ematerakoan
eta baita jasotzerakoan ere.

Odol-ematea munduan
Munduko Osasun Erakundeak eskainita-

ko datuen arabera, munduan urtero atera-
tako 117,4 milioi odol-unitateetatik %42 di-
ru-sarrera handiak dituzten herrialdeetan
ematen dira (munduko biztanleen %16 bizi

da bertan). Diru-sarrera txikiak dituzten he-
rrialdeetan, odol-transfusioen %52 5 urte-
tik beherako umeei egiten zaizkie; bestalde,
herrialde aberatsetan odol-hartzaile gehie-
nak 65 urtetik gorakoak dira, guztiaren
%75arekin. 1.000 biztanletik, herrialde abe-
ratsetan 32,6 dira odol-emaile, diru-sarrera
handi-erdietan 15,1, sarrera erdi-txikietan
8,1 eta sarrera txikiak dituztenetan 4,4.
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Iazko urrian euren diplomak jaso zituzten Eibarko odol-emaileak.

ODOLA EMATEKO 

AURTENGO EGUNAK 

(EGUENETAN)
Otsailean: 13 eta 27
Martxoan: 12 eta 26
Apirila: 29
Maiatza: 14 eta 28
Ekaina: 11
Uztaila: 9 eta 23
Iraila: 3 eta 17
Urria: 1, 15 eta 29
Azaroa: 12 eta 26
Abendua: 10
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Mikel Saiz eta Lorena Ostiateguik Nazioarteko Merkataritza ikasten dihardute UNIan, eta Ikaspenpresa
egitasmoan hartu dute parte ikasturte honetan. Atzo euren proiektuak ezagutzera eman zituzten
Untzagan egin zen Ikasenpresa Azokan, Euskal Autonomi Elkarteko Lanbide Heziketako 2.240 ikaslek
sortutako 444 Ikasenpresen artean.

“Asko ikasi dugu, enpresa bat
zerotik eraiki dugulako”

Mikel Saiz eta Lorena Ostiategui ((IIkkaasseennpprreessaa  AAzzookkaann  ppaarrttee--hhaarrtzaiile):

--  ZZeeiinn  IIkkaasseennpreessa sorttu dduuzzue?
MIKEL: Gureak ‘Txokomix’ du izena
eta herrialde ezberdinetako txoko-
latinak inportatzen ditugu, arra-
zoizko prezioa ordainduta produk-
tu esklusibo bat eskainiz.
LORENA: ‘Biziberri’ da gure Ikasen-
presaren izena. Bigarren eskuko,
apurtuta dauden edo desegin nahi
dituzun jostailuak konpontzen di-
tugu, eta umeentzako tailer bat du-
gu etxean ditugun gauzekin jostai-
luak egiteko.
--  ZZeennbbaatt  llaaggunek hhaarttzen dutee
ppaarrttee  zzuueenn  IIkkaasenpreessetann??
LORENA: Bost lagun gaude talde
bakoitzean.
MIKEL: Hamar lagun gara klasean
eta bi talde egin ditugu.
--  NNoollaakkoo  pprroozzeessua jarrraituu  duzuuee
IIkkaasseennpprreessaa  marttxann  jarrtzeko?
LORENA: Guk nahiko prozesu azka-
rra jarraitu dugu. Ideia-jasa egin ge-
nuen lehenik eta gustatu zitzaigun
ideia bat aukeratu genuen. Gauza-
tu ahal izateko ideia erraza zen eta,
birziklapenaren gaia lantzen genuenez, bi-
de horretatik jarraitu genuen.
MIKEL: Guk ere antzera. Ideia-jasa eginez,
ondoen funtzionatu ahal zuen proiektua
aukeratu genuen.
- Norbaiten laguntza jaso duzue bidean
zehar?

MIKEL: Irakasleek bideratu gaituzte proze-
suan zehar, momentu bakoitzean egin be-
har genuena azalduz.
LORENA: Eurek bideratu gaituzte, baina guk
garatu behar izan dugu produktua.
- Zeintzuk izan dira bidean aurkitu ditu-
zuen zailtasun handienak?

MIKEL: Gure kasuan, inportazioaren
kontua. Txokolatea beste herrial-
deetatik ekartzen dugunez, herrial-
de bakoitzaren monetaren ezauga-
rriak, aduana kontuak... aintzat har-
tu behar izan ditugu.
LORENA: Guk ez dugu zailtasun han-
dirik eduki. Birziklapenaren gaia
bultzatu nahi izan dugu eta ez dugu
arazorik izan.
-- Zer ikassi dduuzzue gguuzztii  honekiinn?
MIKEL: Inportazioaren inguruan as-
ko ikasi dugu.
LORENA: Taldean lan egiten ikasi du-
gu eta taldekideak gehiago elkar
ezagutzeko baliagarria izan da. Ba-
tzuei asko kostatzen zaie taldean
lan egitea (ez da gure kasua izan)
eta horrelako ekimenek asko la-
guntzen dute.
-- Zein izan da  zzuen zeerregina Ika--
ssenpresaa AAzookkaan?
MIKEL: Hainbat produktu inportatu
ditugu eta azokan aurkeztu geni-
tuen. Horrez gain, enpresaren in-
guruko informazioa eman genuen

eskuorriekin, ezagutzera emateko.
- Ikasenpresa hauek enpresa erreal
bihurtzeko aukera ikusten duzue?
LORENA: Gure Ikasenpresaren bidea he-
men amaitzen da. Hala ere, asko ikasi
dugu, enpresa bat zerotik eraikitzeko
gauza izan garelako.

XXaabbiieerr  GGoorrrriittxxaatteeggii  AAggoottee
40. URTEURRENA (1980-II-2)

Eibarko Sortu

H a r i a  e z  d a  e t e n
B e t i  g u r e  g o g o - b i h o t z e a n
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Uni Eibar-Ermuan Merkataritza Jar-
duerak ikasten ari diren gazteak go-
gotik ibili dira lanean azken hiru as-

teotan, herriko denda txikietako jarduna
suspertzeko eta kaleei bestelako itxura
emateko ahaleginean. Merkataritzako ira-
kaslearen berbetan, “lehen astean hainbat
adituren eskutik arlo ezberdinen inguruko
formakuntza jaso zuten. Sare sozialen pro-
mozio bideak merkatari txikientzat, argaz-

kilaritza, Canva, datuen babesa nola kude-
atu, ‘visual merchandising’ delakoa eta
beste hainbat gai landu zituzten. Ondoren,
Eibarko hamar dendarekin elkarlanean,
denda bakoitzaren alderdi fisikoa zein digi-
tala aztertu zuten ikasleek, egin zitezkeen
hobekuntzen inguruko proposamen plana
aurkezteko. Eta, azken pausoa, denda ho-
rietako erakusleihoak apaintzea izan da. Ho-
rretarako aditu baten laguntza izan dute eta
gazteak jo eta ke ibili dira lanean, hamar
erakusleiho horiek prestatzen”. Ekimena
Udalarekin duten hitzarmenaren testuingu-
ruan garatu dute eta, horretarako, Gipuz-
koako Bazkundearen laguntza izan dute.

Oraingo honetan, ikasleen lana geletatik
kanpora atera dutenez, jende guztiak dau-
ka egindako ahalegin horren emaitza ikus-
teko aukera, ekimenean parte hartu duten
hamar dendetara gerturatuta. Ikasleek
apaindu dituzten komertzioak Doroti, Ma-
rais, Beittu, Ibarkurutze, Twins, Guby,
Umea, Gratzina, El Vestidor eta Corral di-
ra. Gainera, inor galdu ez dadin, denda ho-
riekin ibilbidea osatu dute, plano eta guzti.

hherriko denda txikietan
Uni Eibar-Ermuako Merrkattaaritza Jardueeretaako ikasleak

Herriko 10 dendatan aritu dira lanean ikasleak, 
eskaparateak apaintzen besteak beste.

1100..  UURRTTEEUURRRREENNAA  ((22001100--II--3300))

“Hamar urte badira ere gure aldetik joan zinela,
zure maitasunak eta irribarreak gure bidea
argitzen jarraitzen du. Asko maite zaitugu”

MAIALEN LOPEEZ IGLESIAS

ETXEKOEK
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Aspaldian herrian ikusi den manifestaziorik
jendetsuena egin zen aurreko asteko eguen
eguerdian eta, eibartar askorekin batera, eskualde
osotik etorritako herritarrek zeharkatu zituzten
Eibarko kaleak. Izan ere, urtarrilaren 30erako Euskal
Herriko Eskubide Sozialen Kartak ‘Lan, pentsio,
bizitza duina’ goiburuari jarraituta deitutako greba
orokorrak jarraipen handia izan zuen bai maila
orokorrean, baita gure herrian ere.
Mobilizazioak jendetsuak izan dira: antolatzaileek
emandako datuen arabera, Eibarko manifestazioan
4.000 bat lagun elkartu ziren. Eta, manifestazio
guztiak batuz gero, 140.000 eta 145.000 lagunen
artean bildu ziren (50.000 Bilbon, 35.000
Donostian, 25.000 Gasteizen eta 20.000 Iruñean,
gehi, Eibarren bezala, Bergaran, Arrasaten, Tuteran,
Tafallan eta Lizarran kalera irten zirenak). Industrian
ez ezik, beste sektoreetan ere nabarmen eragin
zuen greba eta gure herriko denda eta taberna
gehienak itxita egon ziren. 
EGUNAK GOGORATZEKO MODUKO IRUDI 
ASKO LAGA ZIZKIGUN ETA HORIETAKO ASKO
GURE MEDIATEKAN (eetakitto.eus/mediateka)
IKUS DITZAKEZUE, ARGAZKI-BILDUMAK 
ETA BIDEOAK ATALETAN.

Jarraipen handia izan 
zuen grebak gurean ere
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EEibartarrok puntu gehigarri bat dugula ez dago esaterik (bai,
harrokeria modua ON). Gutako bakoitzak ez du ezer egin hori lor-
tzeko, baina 27.000 eta piko bakarrik garela pribilegiatuak argi du-
gu (eta argi dute adimen askoko kasu batzutan). Aurreko belaunal-
diei, abizenei edo RHari ez naiz hasiko begiratzen orain, lasai egon,
beste puntu batera ailegatu nahi dut. Topikoetara jota, berehala be-
giratzen diogu gure historiari eta, eibartarron betiko izaerari erre-
paratuz, ekintzaile, kementsu, aitzindari eta horrelako hitzak irten-
go zaizkigu bat-batean. Berehala jarriko dugu mahai gainean Boj
kortxo-kentzekoa, El Casco grapagailua edo Lambretta motorrak,
baina azken urteetan beste gaitasun bat lortu dugu eibartarrok.
Agian inguruko herrietan ere garatu dute San Blasaren errezeta ja-
so zuten bezala; baina, zer demontre, guk geure inguruan ezagutu

dugu eta horrela azalduko dut. Azken aldian foball partidua dagoe-
nean jende mordoa batzen da kalean. Horietako askok ez dute ja-
kingo ezta nola geratu den Ipurua azken obrak eta gero. Baina, zer
demontre! aitzakiak balio badu lagunekin pote batzuk hartzeko, au-
rrera! Baina, foballa ez dagoenean, zer gertatzen da? Ba akaso
eguzkia atera dela asteburu horretan, eta D bitaminaz asetzeko Un-
tzaga plazan jarriko garela, nola ez ba! Eta eguraldi ona ez bada? Ba
orduan aterpearen bila joango gara aratosteak badatozelako, plana
bilatu dugulako edo, lagunekin elkartzen ez bagara, gutaz jarduten
hasiko direlako. Artistak ere izan ditugu hirian, eta bagara artistak
aitzakiak bilatzen. Ildo hori bilatu dut baita nik ere zutabea idazteko,
eibartarron izaera hartu, jaietatik pasatu, foballa pixka bat bota eta
hona hemen emaitza. Gozatu nire aitzakia.

felix morquecho
Bagara artistak aitzakiak bilatzen: 

nik eibartarron izaera hartu, jaietatik 
pasatu, foballa pixka bat bota eta 

horrela idatzi dut honako zutabe hau  

Aitzakiak

Azkenaldi honetan gizakiaren zoriontasunaren kontrako teo-
riak entzuten ari gara, batez ere, gizakia ez dagoela prestatuta
zoriontsu izateko, ameskeria bat dela eta zoriontasunaren bila ba-
gaude gure motibazioa zapuztuko dela eta kontrako ondorioa lor-
tuko dugula iragartzen dute.

Beharbada zoriontasun hitza handia gelditzen zaigu ez badau-
kagu helburua lortzeko plan bat. Gure azken mugara ailegatze-
ko, bizipoz txikiak bilatu behar ditugu egunerokotasunean, ho-
rretarako aktiboak izan behar gara, erantzun bat lortu nahi ba-
dugu gure esfortzuak eta ekintzak bideratu egin behar ditugu
erantzun hori edukitzeko; zoria ez da agertzen aurretiko lan bat
ez baldin badago.

Hori dela eta gure hurrengo bizipozak pentsatu eta planifikatu

egin behar ditugu; zer egingo dugun helburua lortzeko eta zenbat
denbora beharko dugun. Eta gero, noski, ekin lanari!

Gure bizitzako esparru guztietan erabili dezakegun estrategia
da hau, adibidez, langabezian gaudenean zoriontasun hitzak esa-
nahia galtzen du, irtenbiderik ez dugu ikusten eta poza zer den
askotan ahaztu egiten dugu. Eguneroko bizipozak bilatzea ezin-
bestekoa bihurtzen da une hauetan; gustatzen zaizkigun ekintzak
planifikatzea eta egitea, helburu txikiak eta errealistak edukitzea
eta mugara iristea. Lana aurkitzen dugun bitartean motibazioari
eustea ezinbestekoa da.

Estrategia hau da niretzako zoriontasunaren giltza ematen di-
guna eta, ondorioz, bizitza alai eta baikorra edukitzera laguntzen
gaituena.

araceli guerrero
Lana aurkitzen dugun bitartean 

motibazioari eustea ezinbestekoa da; 
estrategia hori da bizitza alai eta 

baikorra edukitzera laguntzen gaituena. 

Eguneroko bizipozak
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Ipuruako gimnastek bikain jardun zuten
Gipuzkoako amateur txapelketaren hasieran
AAurreko zapatuan Ber-
garako Labegaraieta
kiroldegian jokatutako
Gipuzkoako amateur
txapelketaren lehen
fasean Ipurua klubak
hiru talde eta banakako
lana egiteko zortzi gim-
nasta aurkeztu zituen,
“finalerako sailkatzeko
asmoarekin”. Jubenil B
taldea bigarren postuan
sailkatu zen eta kadete
B mailako beste bi tal-
deek 4. eta 10. izan ziren. Bakarkako jardu-
netan maila handia eman zuten eibartarrek:
jubenil A mailan, Raquel Irusta bigarren izan
zen eta Nahia Zenarruzabeitia hirugarren;
eta, kadeteetan, Andrea Aldalur eta Naroa
Garcia sailkapeneko buruan jarri ziren, lehen
eta bigarren sailkatuta, hurrenez hurren. Gi-

puzkoako amateur txapelketara iristeko bi-
garren fasea Ibarran jokatuko da, martxoa-
ren 14an. Eskolarteko mailara jaitsita, otsai-
laren 16an hasiko dira lehiatzen: Zarautzen
jokatuko den jardunaldian maila horretako
Ipuruako bi talde izango dira euren onena
emateko asmoarekin.

AASSTTEEBBUURRUUKKOO  AAGGEENNDDAA
FOBALLA
1. Maila
Alaves - EIBAR (gaur, 21:00)
Emakumezkoen 2. Maila
Pozuelo - EIBAR (etzi, 16:00)
3. Maila
VITORIA - Basconia (etzi, 17:30)
Emakumezkoen Euskal Liga
EIBAR B - Sestao River (bihar, 18:00)
Ohorezko Erregional Maila
Bergara - EIBAR URKO (bihar, 16:30)
1. Erregionala
Segura Goierri - URKI (bihar, 15:30)
EIBARTARRAK - Touring (bihar, 18:00)
Emakumezkoen Gorengo Maila
EIBAR (atsedena)
JUBENILAK
Ohorezko Maila Nazionala
EIBAR - Arenas (bihar, 16:00)
Euskal Liga
EIBAR B - Oiartzun (etzi, 12:30) 
KADETEAK
Euskal Liga
EIBAR - Alaves (gaur, 18:45)
FOBALL-ZALETUA
Bar Txoko - Los Paisanos (bihar, 09:00)
JMR Erreformak - Bar Areto (bihar, 09:00)
La Jara - Durango (bihar, 10:30)
Azkena Adahi - Feredu (bihar, 12:00)
Chic - Ipur Sagardotegia (etzi, 09:00)
Garajes Garcia - Slow XOK (etzi, 10:30)
ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
SOMOS - Beti Onak (bihar, 18:30)
Emakumezkoen Gipuzkoako 1. Maila
MECALBE - Txingudi (etzi, 11:45)
Gipuzkoako 1. Maila
EIBAR - Tolosa B (bihar, 16:30)
ERRUGBIA
Ohorezko B Maila
AVIA (atsedena)
Emakumezkoen Euskal Liga
AVIA (atsedena) 
SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
Erroibide Irun - AVIA (bihar, 20:00)
WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
CD Bilbao - URBAT (gaur, 21:00)
Emakumezkoen Euskal Herriko 1. Maila
URBAT - Santoña (etzi, 15:35) 

AAGGEENNDDAA  OOSSOOAA  GGUURREE  WWEEBB  OORRRRIIAANN

Bihar hitzordu bikoitza izango du
Eibar Igerixanek: alde batetik, Gi-
puzkoako Neguko infantil, junior
eta absolutu mailetako txapelak
izango dira jokoan Bergarako Ago-
rrosin kiroldegian; eta, bestetik,
Neguko Gipuzkoako XI. Torneoa jo-
katuko da Andoaingo Allurralde ki-
roldegian. Aurreko domekan, bes-

talde, alebin mailakoen Teknifika-
zio Saria jokatu zen Azpeitiko kirol-
degian eta han izan ziren Eibar Ige-
rixaneko 10 ordezkari: Iker Calvo
nabarmendu zen guztien artean
eta garaile izan zen libre erako 200
metroko proban, 2.09.08 denbora-
rekin eta estilo bereko 400ekoan
(4.41.28).

Gaur 21:00etan derbia jokatuko du 
Eibar FTk Gasteizko Mendizorrotzan
Bihar jokatzekoa zen partidua azkenean
egun bat aurreratu eta gaur 21:00etan joka-
tuko da Mendizorrotzan. Alaves eta Eibar ber-
dinduta daude sailkapenean, 24 punturekin,
talde biak ere jaitsiera postutik ihes egiteko
borrokan sartuta. Premier Bidaiak-ek antola-
tutako autobusak arratsaldeko 18:30ean ir-
tengo dute Ego-Gainetik eta itzulera gaueko
23:15erako dago iragarrita. Bestalde, neguko
fitxaketa sasoia amaituta, Mendilibarren tal-
deak bi fitxaketa egin ditu bakarrik: Cristoforo
erdilaria eta Rafa Soares hegaleko atzelaria. 

Emakumezkoen 2. Mailan jokatzen duen Eibarrek, bestalde, garaipen garrantzitsua lortu
zuen Alavesen aurka (2-0) eta orain bost puntura ditu 1. Mailara igotzeko borrokan dihar-
duten aukariak. Talde horrek ere bi jokalari fitxatu ditu neguko sasoian: Gasteizko Aurrera-
tik datorren Silvia Perez atezaina eta jokatutako bost neurketetan beste hainbat gol sartu
dituen Huelvako Sporting-etik etorritako Sara Navarro. 

Gipuzkoako txapelak jokoan igerian



AAurreko domekan Murtziako Asturiasko
Printzea kiroldegian jokatutako Graplin
Gi borroka modalitateko Espainiako txa-
pelketan, Buyannemekh Munkhsukh-ek
urrezko domina irabazi zuen eta txapela
jantzi, Jonatan Garcia azpitxapeldun izan

zen eta Javi Lassa bosgarren sailkatu zen. 
Bezperan Bartzelonan jokatutako Jiu-Ji-

tsuko senior mailako Espainiako bigarren
Kopan, Javi Lassarentzat izan zen garai-
pena eta, horrela, ranking-aren lehen pos-
tura igo da. Ranking-ean liderrak dira baita

ere Naroa Garcia (urrezkoa Bar-
tzelonan) eta Nekane Muguru-
za (zilarrezkoa). Richard Ribeiro
(urrezkoarekin) eta Jaquad Kar-
bal (zilarrezkoa) pozik bueltatu
ziren ere Kataluniatik. Guztiek
Ne Waza modalitatean lehiatu
zuten. Gipuzkoako txapelketa
izango dute hurrengo erronka.

Azkenik, domekan Erandioko Altzaga ki-
roldegian jokatutako junior mailako Eus-
kadiko txapelketan, Nerea Antxiak zilarra
irabazi zuen eta, horrela, Gipuzkoako se-
lekzioarekin hartuko du parte Gasteizen
izango den Espainiako txapelketaren sek-
tore torneoan

...eta kitto!
kirolak
2020-II-7

22

Euskadiko jaurtiketa luzeen txapelak gurera etorri dira hegan
Aurreko asteburuan Gasteizen jokatuta-
ko jaurtiketa luzeetako  Euskadiko txa-
pelak eurenganatu zituzten Klub Deporti-
boko atletek. Horrela, Garoa Magunazelaiak
18 urtetik beherakoa irabazi zuen eta biga-
rren izan zen absolutoan, Enara Magunaze-
laiak 16 urtetik beherakoa irabazten zuen bi-
tartean. Garoak, gainera, lehenengo aldiz
gainditu zuen 40 metroko distantzia
(40’18). Imanol Egidazuk disko jaurtiketa
irabazi zuen eta bigarren izan zen jabalina-
rekin; eta Mikel Martinezentzat izan zen ja-
balina jaurtiketa. Aipatutakoez gain, gaur
egun Real Sociedad klubarekin lehiatzen
duen Odei Jainaga eibartarrak urrezko do-
mina lortu zuen absolutuen mailako jabalina
jaurtiketan; Espainiako txapelketarako prest
dagoela erakutsi zuen berriro ere.

Eibarko Klub Deportiboko ordezkariek
Donostian jokatutako pista estaliko Gipuz-
koako txapelketan ere hartu zuten parte:
hor altuera jauzian Imanol Egidazu eta Ur-
ko Martinez lehena eta bigarrena izan ziren,
hurrenez hurren, 16 urtetik behekoen arte-
an; Egidazuk, gainera, luzera jauzia ere ira-
bazi zuen. Eta Nora Zabala bigarren sailka-
tu zen luzera jauzian, 18 urtetik beherakoen
mailan eta zazpigarren izan zen 60 metro-
ko proban. Marka egin zuten baita Leire
Martin, Kepa Marquez eta Manex Sarasuak
ere. Eta Gernikan jokatutako Euskadiko
kros txapelketan, Kalaka Gonzalez 7.a izan
zen 16 urtetik beherakoen artean (lehen gi-
puzkoarra izateaz gain), eta Julen Teran
(63.) eta Txomin Osoro (84.) postu horiek
eskuratu zituzten absolutuetan.

Hilaren 15erako sagardotegi 
irteera prestatu dute 
Deporreko mendizaleek
Urteko irteera “jendetsuena” izateko boleto guztiak dituen
irteera prestatu dute Klub Deportiboko mendi batzordekoek da-
torren asteko zapaturako. 16 kilometro inguruko txangoa egingo
dute oraingoan, Ola sagardotegitik irten eta bertara bueltatzeko,
bidean Arburuko Harria (476 metro) gaindituz. Irun alderako irte-
era horretan parte hartu nahi dutenek izena eman dezakete De-
porren bertan, martitzen eta egunetan (19:30/20:30) edo 943-
201904 telefono zenbakira deituta.

Hilaren azken zapatuan, otsailaren 29an, Deba Bailararen Itzu-
liaren hirugarren etapa egingo dute: Zaldibarko Goiherritik irten
eta Kanpazarren amaitzeko, tartean Erdella mendia (682 metro)
gaindituta. Aurretik, hilaren 16an, haurren irteera ere badute pres-
tatuta, Oriotik Zumaiara egin beharrekoa.

Emaitza bikainak lortu dituzte Kalamuako 
ordezkariek Espainiako borroka txapelketetan

Urtarrilaren 25ean  Ixuatik Zaldibarrera egin zuten irteera. Ray Muñoz

Garoa Magunazelaiak marka egin zuen.



Deportiboko Urpekoen batzordeak
urrezko ezteiak ospatzen ditu aurten
AAurten Eibarko Klub Deportibo-
ko Urpeko Jarduera batzordea
sortu zutela 50 urte direla apro-
betxatuta, “hori ospatzeko” hain-
bat ekitaldi prestatu dituzte talde-
kideek. Horrela, bihar izango da
ekitaldi horietako lehenenengoa,
eguerdiko 12:00etan Deporren
bertan taldeko “beteranoei”
emango zaien oroigarriekin. Mar-
txoan, bestalde, taldekoek urpean
ateratako argazkien erakusketa
egongo da ikusgai Deporren.
Ekainean, Deporreko egunarekin
bat eginez, “ur-bataioa” antolatu-
ko dute Getariako portuan eta,
“urteurrenarekin bat eginez, 50
lagun bataiatzea pentsatu dugu”. Ez da hori hilabete horretako ekital-
di bakarra izango, Miguel Lozano apneako munduko txapeldunordeak
ikastaroa emango duelako, “apnea zer den azalduko digun hitzaldi ba-
tekin batera”. Eta, urteurrenarekin amaitzeko, abenduan Donostiako
nazioarteko itsaspeko zikloaren pelikulak ekarriko dituzte Eibarrera.

Leganesen jokatutako senior mailako Espainiako txapal-
ketetan Eibarko karatekek beste bi domina eskuratu zi-
tuzten: Rafael Ibañezek urrezkoa eskuratu zuen 84 kilotik az-
piko kumite modalitatean eta Rodrigo bere anaia brontzez-
koarekin itzuli zen, finalerdian epailearen erabaki eztabaida-
tsua tarteko zela. Aipatutako sariez gain, biak kide dituen
euskal selekzioak brontzezkoa irabazi zuen taldekako kumi-
tean. Egun batzuk geroago Espainiako federazioaren ordez-
kari izan ziren biak Pariseko Openean eta ondo aprobetxatu
zuten aukera munduko karateka onenekin lehiatu eta inda-
rrak neurtzeko: Rodrigok, borroka bi irabazi eta gero, hiruga-
rrenean galdu egin zuen munduko txapeldunarekin; eta 18
urte bakarrik dituen Rafaelek bigarren borrokan galdu zuen.
Hala ere, batak zein besteak Olinpiadetarako balio dezake-
ten puntuan irabazi zituzten. Rafael Ibañezek Espainiako se-
lekzioarekin hartuko du parte asteburu honetan Budapesten
jokatuko den Europako txapelketan. 

Ibañez anaiek goi mailan 
jarraitzen dute karatean

Ez zen asteburu onena izan Eibar
Eskubaloiko taldeentzat
Aurreko asteburuko garaipenen bestelako aurpegia ikusi genuen
oraingoan eta senior taldeek, esaterako, zazpi egun lehenago etxe-
an irabazi ondoren oraingoan galdu egin zituzten kanpoan jokatuta-
koak. Somos talde nagusiak gutxigatik (36-34) galdu zuen Zaragozan
Maristasekin, eta Mikel Zuloagak berak bakarrik sartutako 12 golak
ez ziren nahikoak izan punturik lortzeko. Beti Onak talde nafarrari bihar
Ipuruan irabaztea sendagai onena izan daiteke sailkapeneko erdial-
dean jarraitzeko. Probintziako 1. Mailan jokatzen duten senior maila-
ko beste bi taldeak ere porrotare-
kin itzuli ziren: emakumezkoek
amore eman zuten Errenterian
(32-24) eta gizonezkoek Soralu-
zen (31-27).

Bestalde, Euskadiko txapelke-
tarako sailkatutako kadete maila-
ko bi taldeen kasuan denetarik
izan zen lehen jardunaldian: muti-
len Teknikerrek 35-32 irabazi zion
Urkunde Elgoibarri eta nesken
Mecalbek galdu egin zuen Sare-
teknika Kukullagarekin 22-25.

Kopatik bueltan ere, indartsu 
ekin diote Urbatekoek ligari
Senior mailako gizonezkoen taldea, bigarren urtez jarraian
Euskal Herriko Kopa bereganatuta, ondo nagusitu zitzaion
Leioari Orbeako igerilekuan eta, batez ere azken laurdenean
erakutsitako nagusitasunarekin (8-1), garaipen argia eskuratu
zuen: 18-5. Kopako txapeldunordeek, hau da, emakumezko-
en taldeak, neurketa bikaina jokatu zuten Irunen Bidasoa txa-
peldunen aurka; orain dela astebete finala galdu bazuten ere,
erakutsitako joko bikainari esker 5-9 aurreratu dira markagai-
luan. Baina une erabakigarriak gaizki kudeatu dituzte (“ez da
lehenengo aldia hori gertatzen zaiguna”) eta Bidasoak 9ra ber-
dintzea lortu dute 11 segundoren faltan. Kontuan izan behar
da, dena dela, guztiz berria den Eibarko taldeak estatu mailan
jarduteko proiektua duen talde baten etxean berdintzea lortu
duela. Harrobiari begira, jubenilen taldeak 11-17 irabazi zion
Donostian Easori, eta infantil mistoetan eibartarrek 2-16 ga-
raitu zuten Larraina 9802.
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--  ZZeerr  mmoodduuzz  lleehheenn  hhiirruu  aasstteeaakk  EEiibbaarrrreenn??
Zoragarriak izan dira! Oso ondo nago

hemen eta oso esperientzia bikaina bizi-
tzen ari naiz. Eibar oso ezberdina da au-
rretik ezagutzen nuen guztiarekin aldera-
tuz. Niretzat oso aukera ona izan da hona
etortzeko beta izatea, etxetik irteteko, es-
ploratzeko eta errugbiaren inguruan pixka
bat gehiago ikasteko balio didalako.
--  OOhhoorreezzkkoo  BB  MMaaiillaakkoo  lleehheenn  hhiirruu  jjaarrdduu--
nnaallddiieettaann  ttaallddeeaakk  hhiirruu  ggaarraaiippeenn  lloorrttuu  ddii--
ttuu,,  mmaaiillaa  hhaannddiiaa  eerraakkuuttssiittaa  ggaaiinneerraa,,  eettaa
zzuukk  hhaammaarr  eennttsseegguu  eeggiinn  ddiittuuzzuu..  HHaassiieerraa
hhaauu  eessppeerroo  zzeennuueenn??

Demaseko hasiera izan da, espero nue-
na baino askoz hobea. Hamar entsegu
egin ditut, baina taldeari eman behar diot
meritu gehiena, denon arteko elkarlana
ona izan delako. Taldeak bikain jokatzen
duenez, nire onena erakutsi dezaket. Bata
bestearen ondorio da. Gure arteko batasu-
nak egiten gaitu handi. Oso pozik nago he-
men eta poztasun hori taldeak lortzen di-
tuen emaitzetan islatzen da.
--  EErrrruuggbbiiaann  jjookkaattzzeekkoo  mmoodduuaarrii  ddaaggookkiioo--
nneezz,,  aallddeeaa  ddaaggoo  HHeeggooaaffrriikkaakkoo  eettaa  hhee--
mmeennggoo  eessttiillooeenn  aarrtteeaann??

Gauza batzuetan ezberdina da. Hegoa-
frikan, adibidez, arlo fisikoak garrantzi han-
diagoa du. Hemen, ordea, baloia gehiago
mugitzen da. Bestetik, hemengo jokoa az-

karragoa da Hegoafrikakoarekin alderatuz.
Orokorrean antzera jokatzen dugu han eta
hemen, baina Hegoafrikan joko fisikoago
eta basatiagoa egiten dugu, handiagoak
garelako (barreak). Dena dela, errugbia
errugbia da, mundu guztian mundu guz-
tiak ulertzen duen hizkuntza.
--  EEttaa  zzuukk  zzeerr  nnaahhiiaaggoo  dduuzzuu::  jjookkoo  ffiissiikkooaa
eeddoo  aazzkkaarr  jjookkaattuuzz  bbaallooiiaa  mmuuggiittzzeeaa??

Ez dut bata edo bestea nahiago, hori ez
da kontua. Hala ere, kirol honen arlo fisi-
koa maite dut eta horrek ekarri nau ERTra.
--  ZZaalleeeenn  aallddeettiikk  aallddeeaa  iiggaarrrrii  dduuzzuu  HHeeggoo--
aaffrriikkaarreekkiinn  aallddeerraattuuzz??

Errugbiak garrantzi handia du Hegoafri-
kan eta hemen jendeak foballa maite du
batez ere. Hala ere, hemen errugbia sus-

tatzeko saiakerak egiten direla uste dut.
Era berean, Hegoafrikan emakumeen
errugbia sustatzen dihardugu, gizonezko-
en errugbia baino ezezagunagoa delako.
Horrela, jendea emakumezkoen errugbia
ezagutzen eta egiten duguna ikusten hasi
da pixkanaka.
--  HHeeggooaaffrriikkaakkoo  ggiizzoonneezzkkooeenn  eerrrruuggbbii  ssee--
lleekkzziiooaakk  MMuunndduukkoo  TTxxaappeellkkeettaa  iirraabbaazzii
zzuueenn  aazzaarrooaann,,  bbaaiinnaa  zzuukk  eessaann  bbeezzaallaa,,
eemmaakkuummeezzkkooeenn  eerrrruuggbbiiaa  eezzeezzaagguunnaaggooaa
ddaa  zzuurree  hheerrrriiaallddeeaann..  ZZeerrggaattiikk  ddaaggoo  hhoo--
rrrreellaakkoo  aallddeeaa??

Nahiko ironikoa da eta, era berean, pix-
ka bat lotsarazten dit. Hala ere, gizonez-
koekin alderatuz, emakumezkoen errug-
bia hazten doa Hegoafrikan. Kontuan izan

Babalwa Latshak historia egin du.
Eibar Rugby Taldearekin (ERT)
fitxatu ondoren Afrikako lehen
emakumezko errugbilari
profesionala bilakatu da eta bide
berria ireki die milioika
emakumeri. Emakumezkoen
Springboken (Hegoafrikako errugbi
selekzioari horrela deitzen diote)
kapitainak Eibarrera begira jarri du
Hegoafrika eta horren erakusle da
Lurmutur Hiriko aireportuan jaso
zuen agur beroa. Bikain moldatu
da ERTra eta Eibarko bizimodura,
eta bere kalitate handia erakutsi
du zelaian dagoeneko. Historia
egiten jarrita, ERTrekin mugarria
ezarri nahi du Ohorezko A Mailara
igota.

“Garrantzitsua da bide
bat irekitzea, atzetik 
datozenek jarraitu 
ahal izateko”

BABALWA
LATSHA
(errugbi jokalaria):

“Hegoafrikako emakumezkoen
errugbian gauza asko egin 
behar ditugu gizonezkoen

mailara heltzeko”
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behar da gizonezkoen Springbokek XIX.
mende amaieraz geroztik jokatzen dutela;
eta emakumezkoen selekzioa, ordea,
2004ean eratu zela. Bide luzea dugu au-
rretik, baina emakumezkoen errugbia as-
ko garatu da dagoeneko Hegoafrikan. Adi-
bidez, Springboken zazpiko errugbiko tal-
dekide guztiek kontratu profesionala dute,
baina hamabosteko errugbiko taldeko jo-
kalariek ez. Hegoafrikako emakumezkoen
errugbian gauza asko egin behar ditugu gi-
zonezkoen mailara heltzeko. Guk lanean
jarraitzen dugu eta 2021an Munduko Txa-
pelketa jokatuko dugu, adibidez. Emaku-
mezkoen errugbia babesteko eta ondo gi-
datzeko lan egin behar dugu, lorpenak ohi-
koak izan daitezen eta ez ezohiko gauzak.
Laster aurrerapauso handiak ematea es-
pero dut.
--  ZZeeiinn  ddaa  zzuueenn  hheellbbuurruuaa  MMuunndduukkoo  TTxxaa--
ppeellkkeettaann??

2014an jokatu genuen azkenengo aldiz
Munduko Txapelketa (2017. urtekora ez
ginen sailkatu). Beraz, guretzat oso ga-
rrantzitsua da 2021ko Munduko Txapel-
keta eta gogor egin dugu lan bertan ego-
teko. Kapitain bezala, taldea behar bezala
gidatzea da nire helburua. Guretzat histo-
rikoa da Munduko Txapelketa jokatzea eta
marka ezartzea nahiko genuke. Gure one-
na emango dugu eta istorio ona idaztea
espero dugu.
--  ZZuukk  EEuurrooppaann  jjookkaattzzeeaakk  sseelleekkzziiooaarrii  oonn--
ddoo  eeggiinnggoo  ddiioollaa  uussttee  dduuzzuu??

Hau erakusleiho bikaina da niretzat eta
selekzioko beste kideei mesede egingo
diela pentsatzen dut. Hemen ikasitakoa
etxera eraman ahal izango dut, eta talde
bezala hazteko eta aurrera begiratzeko ba-
lio izango digu.
--  HHiissttoorriiaa  eeggiinn  dduuzzuu  AAffrriikkaakkoo  lleehheenn  eemmaa--
kkuummee  eerrrruuggbbiillaarrii  pprrooffeessiioonnaallaa  bbiihhuurrttuuzz..
NNoollaa  sseennttiittzzeenn  zzaarraa  hhoorrrreenn  aauurrrreeaann??

Demaseko mugarria da Afrika eta He-
goafrikako emakume errugbilarientzat, eta
hemendik aurrera espero dut errugbian jo-
katzen duten emakume afrikarrek mun-
duko edozein tokitan euren talentua era-
kusteko aukera gehiago edukitzea.
--  BBiiddee  bbeerrrrii  bbaatt  hhaassii  dduuzzuu  AAffrriikkaakkoo  eemmaa--
kkuummeeeennttzzaatt??

Bai. Garrantzitsua da bide bat irekitzea,
atzetik datozenek bide hori jarraitu ahal
izateko.
--  KKhhaayyeelliittssaakkooaa  zzaarraa..  NNoollaakkooaa  ddaa??

Lurmutur Hiriko auzo bat da, eta krimen-
kopuru handiagatik eta istiluengatik da eza-
guna. Beraz, niretzat nahiko freskagarria da
handik irteteko aukera izatea. Era berean,
nire adibidea inspiragarria izan daitekeela
uste dut, kirolaren bitartez bizitza aldatu dai-
tekeela ikusi dezaketelako auzoko gazteek.
--  GGaaiinneerraa,,  eerrrruuggbbiillaarrii  pprrooffeessiioonnaallaa  iizzaattee--
aazz  ggaaiinn,,  zzuuzzeennbbiiddee  iikkaasskkeettaakk  eeggiinn  ddiittuu--
zzuu,,  eezzttaa??

Hori da. Emakumezkoen errugbia gara-
tzeko erabili nahiko nuke ikasitakoa. Ba-
beslekuak behar ditugu emakumezkoen
errugbia hazi ahal izateko eta gaur egun
Hego Afrikan ez dago horrelakorik. Joera
hori aldatu nahiko nuke.
--  GGaazztteeaaggooaa  zziinneenneeaann  ffoobbaalllleeaann  jjookkaa--
ttzzeenn  zzeennuueenn..  NNoollaa  hhaassii  zziinneenn  eerrrruuggbbiiaann??

Foballa maite dut eta bizitza guztian
egin izan dut foballean. Unibertsitatean
zazpiko errugbian jokatzen hasi nintzen
eta, nahiz eta pixka bat ikaratuta egon, on-
do ibili nitzen. Gero, hamabosteko errug-
bian trebatu eta are hobetoago moldatu
nintzen. Beraz, hamabosteko errugbian jo-
katzen jarraitu nuen.
--  HHiirruu  hhiillaabbeetteekkoo  kkoonnttrraattuuaa  ssiinnaattuu  dduuzzuu
EERRTTrreekkiinn..  DDeennbboorraa  ggeehhiiaaggoo  ggeellddiittzzeeaa
gguussttaattuukkoo  lliittzzaaiizzuukkee??

Ikusiko dugu. Eibar Rugby Taldea talde
zoragarria da. Gazteak errugbiaren mun-
duan hazteko programa bikainak ditu eta
asko gustatzen zait alderdi hori. Gainera,
entrenatzaile eta taldekide itzelak ditugu.
Hasiera ona da nazioartean kirol-ibilbidea
ekiteko, eta denboraldia aurrera doan neu-
rrian ikusiko dugu denbora gehiago gera-
tzen naizen ala ez.Hegoafrikako selekzioko kapitaina da Babalwa Latsha.

““OOssoo  ppoozziikk  nnaaggoo  hheemmeenn  eettaa
ppoozzttaassuunn  hhoorrii  ttaallddeeaakk  lloorrttzzeenn

ddiittuueenn  eemmaaiittzzeettaann  iissllaattzzeenn  ddaa””



26 kliskbatean

eibar

PERIKO IRIONDO: “Karakatetik zerura”.
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--  ‘‘MMoobbyy--DDiicckk’’  eettaa  ‘‘UUlliisseesseenn  bbiiddaaiiaa’’
mmoollddaattuu  oonnddoorreenn,,  ‘‘PPiinnoocccchhiioo’’  aauurrkkeezz--
ttuu  bbeerrrrii  dduuzzuuee..  NNoollaabbaaiitteekkoo  aarrdduurraa
sseennttiittzzeenn  dduuzzuuee  hhoorrrreellaakkoo  kkllaassiikkooaakk
mmoollddaattzzeeaann??

Istorio klasikoak moldatu eta zure uki-
tua ematean ardura handia sentitzen da,
bai autorearengatik, bai publikoarenga-
tik. Carlo Collodi Pinotxoren istorioa gaur
egun idazten imajinatu dugu. Hau da,
gaur egungo gizarte kontsumistan, ar-
dura gutxi eta beharrezkoak ez diren ba-
lioak dituen gizartean. Beraz, bai, ardura
sentitu dugu eta ardura horrek lotu egin
gaitu. Ez digu guztiz libre izaten utzi. Egi-
ten dugun horrekin istorioaren autorea
pozik egotea asko zaintzen dugu.
--  PPiinnoottxxoorreennaa  oossoo  iissttoorriioo  eezzaagguunnaa  ddaa..
NNoollaa  eemmaann  ddiioozzuuee  bbeessttee  bbuueellttaa  bbaatt??

Eleberri, testu edo ipuin bat irakurtzen
dugunean barrenean duen egia bilatzen
saiatzen gara. Collodik Pinotxo idatzi
zuenean sasoi hartako gizarteaz egin
zuen berba, baina ondoren egin ziren
egokitzapenetan, Disneyk klasikoei

ematen dien tratamenduaren eraginez,
ikuspegi gozoa, atsegina eta dibertiga-
rria eman zitzaion istorioari. Guk istorio-
aren jatorrizko esentzia berreskuratu
nahi izan dugu. Pinotxorena oso istorio
erreala da, kasik krudela. Istorioa idatzi
zen sasoian gosea zegoen, pobrezia
handia, eta zentzu horretan sakondu du-
gu. Istorio modu errealistan kontatzen
dugu, baina umorea erabiliz. Autoreak
bere sasoian egin nahi zuena nabar-
mendu nahi izan dugu eta istorioa egu-
neratu dugu horretarako.
--  IIssttoorriiooaa  eegguunneerraattuuzz,,  ppuubblliikkoo  ggaazztteeee--
nnaakk  hhoobbeettoo  uulleerrttzzeenn  dduu  iikkuusskkiizzuunnaa??

Bai, baliteke. Publikoa oso istorio eza-
guna ikustera dator eta pixka bat arris-
kutsua da kanon ezagunetatik alden-
tzea, baina bizi garen gizartea nolakoa
den ezagutarazten saiatzen gara. Dis-
ney eta horrelakoek Pinotxoren ingu-
ruan sortu duten irudia apurtzen dugu.
Ez dugu eurek egindakoa kritikatzen,
baina istorioa kontatzeko beste modu
bat dagoela aldarrikatzen dugu, bere sa-

soian Collodik egin zuen bezala. An-
tzerki ikuskizun ona da, atmosfera bi-
sual erakargarria du, antzerki eta musi-
ka testuingurutik aldentzen den giro
musikala sortzen dugu, eta gure kon-
painiako ikuskizunek duten ukitu bere-
zia eman diogu. Ikuskizunak karga
emozionala du, dibertigarria da eta
munduan gertatzen denaren inguruan
hausnartzeko aukera ematen du.
--  UUrrttaarrrriillaarreenn  2266aann  eessttrreeiinnaattuu  zzeennuutteenn
iikkuusskkiizzuunnaa..  NNoollaakkoo  hhaarrrreerraa  iizzaann  dduu??

Publikoak ondo hartu du, sorpresa pix-
ka batekin. Ikusleek imajinazioa erabili
dezaten saiatzen gara beti, ez diegu de-
na eginda ematen. Adibidez, etxe bat
irudikatzeko pareta eta teilatua erabili
beharrean, aulki bat bakarrik erabiltzen
dugu eta publikoak etxe bat dela imaji-
na dezake; edo pertsonaia bat katu bat
dela iradokitzeko, ez diogu bibotea eta
buztana jartzen, baizik eta aktorearen
gorputz-jarrerak erakusten du katu bat
dela. Lortutako emaitza argia bada, pu-
blikoak asko eskertzen du.

“Disneyk sortu duen Pinotxoren
irudia apurtzen dugu”
Gorakada antzerki konpainiak ‘Pinocchio’ ikuskizuna eskainiko du bihar,
17.00etan, Coliseoan. Carlo Collodik autoreak idatzitako ipuin klasikoaren
egokitzapen gaurkotua prestatu du Gorakadak, Pinotxoren jatorrizko
esentzia berreskuratzeko asmoz. Gainera, Nerea Ariznabarreta eibartarra
izango dugu aktoreen artean.

AALLEEXX  DDIIAAZZ
((zzuuzzeennddaarrii  aarrttiissttiikkooaa))

The Neatbeats, 1997an Osakan osatutako taldeak
kontzertua emango du domekan, Portalea Musika Klu-
ba egitasmoari lotutako saioan. Aditu askorentzat mun-
duko Rhythm ‘n’ Beat talderik onena den honek orain
arte 9 LP plazaratu ditu. Taldekideak musika tresna jo-
tzaile apartak dira eta, beraz, ez dute inolako arazorik iza-
ten musika estilo ugari eskaintzeko. Hori gutxi balitz,
lauek abesten dute. Eta aipatutakoari zuzenekoetan
agertokira azaltzeko taldekideek aukeratzen duten janz-
kera, orrazkera eta bestelakoak gehituz gero, inork ez
dezala aspertzeko beldurrik izan. Kontzertua 19:30ean
hasiko da, Portaleko areto nagusian, eta sarrerak 10 eu-
ro balio du (7 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

PPoorrttaalleeaa  MMuussiikkaa  KKlluubbaakk
TThhee  NNeeaattbbeeaattss  ttaallddeeaa
hhaarrttuukkoo  dduu  ddoommeekkaann



AAstelehen arratsaldean za-
baldu zuten “Mateo Guila-
berten argazkilaritza ibilbi-
dea Untzagako Zentru Sozia-
laren 20 urteetan” erakuske-
ta, jubilatu etxeko B gela poli-
balentean. Otsailaren 12ra ar-
te ikusgai egongo den erakus-
ketan, kazetari eibartarraren
argazki artistikoekin batera,
Untzagako jubilatu etxean
egindako hamaika jardueratan
ateratako argazkiak bildu di-
tuzte. Astelehenetik barixaku-
ra bitartean 19:15etik 21:30-
era zabalduko dute eta zapatu
eta domeketan, berriz, 12:00-
etatik 14:00etara.

Bertso-idatzien poteoa

Mateo Guilaberten argazki 
erakusketa ikus daiteke Untzagan

Euskara sailak eta Juan San Martin Udal Liburutegiak
elkarlanean "Haurrak, poesia eta eskola"
gurasoentzako tailerra antolatu dute. Lau ordukoa
izango da, bi egunetan banatuta (otsailaren 11n eta
18an, 18:00etatik 20:00etara) eta erabat praktikoa
izango da. Yolanda Arrieta idazle eta literatura
dinamizatzaileak emango du, Portaleko 1. solairuko
batzar-gelan. Doan izango da, baina parte hartu nahi
dutenek izena eman beharko dute euskara@eibar.eus
helbidera idatzita, 943708426 telefonora deituta,
liburutegiko mostradorean izena emanda edo,
bestela, seme-alabaren irakasleari esanda.

Gurasoentzat poesia tailerra

Euskal Herriko hainbat tokitan kontzertua eman eta gero, gaur Ei-
barren, Coliseo antzokian arituko dira Asier Serrano eta Mikel Gorosa-
bel, 20:30etik aurrera. 1997an eman zen ezagutzera Lorelei taldea,
Asier Serranoren “Bada hiri gorri bat” izenburuko poema liburuan oi-
narrituriko diskoarekin eta, lehen lanak izan zuen harrerakin animatuta,
bigarren lan bat, “Tatuatu zenidan zerua” eman zuten argitara eta, on-
doren, luzaroan egon da isilik taldea, taula gainera igo barik. Kontzertu-
rako sarrerak 8 euro balio du (6 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

Lorelei taldearen zuzeneko 
musika bueltan

Hankamotxak Eibarko
helduen bertso eskolak
antolatuta, domekan
bertso-idatzien poteoa
egingo dute, trikitilariek
lagunduta, 12:30etan
Guridi tabernatik
abiatuta. Jende guztia
gonbidatu  nahi dute
antolatzaileek:
“Animatu eta etorri
gurekin abestera eta
bertsoez gozatzera!”.

Zine-forum saioa egingo da gaur 19:00etan Portaleko
areto nagusian, Pagatxa emakume elkartearen
eskutik. Saioan Jason Reitman zuzendariaren “Tully”
filmari buruz arituko dira, Izaskun Rodriguez
Elkororekin. Jarduera irekia eta doan da. Eta
eguenean, berriz, 17:00etatik 20:00etara Tupper Sex
saioa egingo dute Portalean (ikastaro gelan), Inma
Merinoren gidaritzapean.

Zinea eta Tupper Sex saioa

...eta kitto!
kultura
2020-II-7
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ALBERTO ARRIZABALAGA EGIAZU
(1133..  UURRTTEEUURRRREENNAA::  22000077--IIII--88)

“Betirako gure bihotzetan”  
–ETXEKOAK–
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AAinhoa Aldazabal Gallastegi eta Skolas-
tikaren eskutik “Hilekoa(k)” erakuske-
ta egingo da Topalekuan otsailaren
amaieran eta, horren harira, eguaztenean
bilera egingo dute Arrate Kultur Elkartean.
Erakusketaren helburuak, besteak beste,
“hilekoaren tabua astindu eta ikusgarrita-
suna ematea eta, horrekin batera, artea-
ren eta irudien bitartez hilekoaren inguru-
ko diskurtso eta esperientzia anitzak ekar-
tzea” dira.

Momentu honetan, egile eta proposa-
men desberdinak jasotzen dituzten 30 bat
lanek osatzen dute erakusketa, baina, ar-
duradunaren berbetan, “etengabe zabalik
dago, ateratzen diren lan desberdin eta
proposamenekin osatzeko anbizioz”. Dio-
enez, hautatutako testu (saiakera, poesia,
autobiografia, haur literatura, nobela etab.)

zein irudiek aniztasun eta esperientzia
desberdinen lekuko izan nahi dute eta era-

kusketan erabilitako materialak, edukiak,
formatuak, disziplinak (argazkiak, eskultu-
rak, performanceak, ilustrazioak, zerami-
kak, komikiak…) ere “askotakoak” dira.
Aldazabalen berbetan, “informazio asko
eta begirada desberdinak jasotzea da as-
moa”. Hori dela eta egingo da datorren
asteko bilera: “Gai hauekin lotutako obra-
rik izanez gero eta erakusketan parte har-
tu nahi izanez gero, otsailaren 12an,
19:30ean Arrate Kultur Elkartean egingo
den bilerara etortzeko deia egin nahi du-
gu. Ainhoa Aldazabal Gallastegi erakuske-
taren arduraduna han izango da baldintza
eta bestelakoen inguruan azalpenak ema-
teko”. Eibarren otsailaren 27tik martxoa-
ren 8ra egongo da ikusgai erakusketa, To-
palekuan, eta ondoren bidea egiten jarrai-
tuko du.

“Hilekoa(k)” erakusketaren inguruko bilera egingo da Kulturalean

Ainhoa Aldazabal.

Arrate Kultur Elkarteak XXIII. Eguen Zuri argazki lehiaketa antolatu du,
“Aratoste edo Karnabaletako oroitzapen fisikoa gera dadin”. Argazkietara-
ko gaia "Aratosteak" izango da eta nahi duten guztiek har dezakete parte,
Eibarren nahiz beste tokiren batean egindako argazkiekin (zuri beltzean zein
koloretan). Egile bakoitzak hiru lan aurkez ditzake gehienez, JPG forma-
tuan. Bai argazki bidalketa, bai izen ematea era digitalean egingo da, eguen-
zuri2020@gmail.com posta helbidean. Lehiaketarako lanak martxoaren 8ra
arte onartuko dituzte eta, jasotako argazki guztien artean, epai mahaiak 20
aukeratu eta hiru sarituko ditu. Argazki onenaren egileak 160 euroko saria
jasoko du, bigarrenakri 100 eurokoa eta hirugarrenak, berriz, 60 eurokoa.

Eguen Zuri
argazki 
lehiaketa 
antolatu du
Arrate Kultur
Elkarteak

Eibarko bi euskaltegiek, udalarekin lankidetzan,
txio lehiaketa antolatu dute. Parte-hartzeko bakoi-
tzak 2020an irakurri nahiko lukeen txioa idatzi beharko
du (140 karaktere gehienez), #EibarTxioLehiaketa era-
bilita. Proposamenak helbide hauetara bidali daitezke:
euskaltegia@eibar.eus, eibar@aek.eus edo euska-
ra@eibar.eus. Txioa  aurkezteko azken eguna otsaila-
ren 23a izango da eta bi sari banatuko dituzte: bat epai-
mahaiak hautatutakoarentzat (Coliseoko emanaldi ba-
terako bi sarrera, Ar-
magintza Museora-
ko bi sarrera, eta
udalaren hainbat ar-
gitalpen) eta bestea
jendearen boto
gehien jaso duena-
rentzat (Armagintza
Museorako bi sarre-
ra eta Udalaren hain-
bat argitalpen).

Euskerazko txio 
lehiaketa martxan

Defentsa pertsonalerako

KLASEAK

Helduentzat eta
10 urtetik gorakoentzat

Armeria Eskolan
658 738 910
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

jaiotakoak
- Miranda Escalona Barrientos. 2020-I-22.
- Xuban Buendia De Pedro. 2020-I-26.

AAUURRRREEKKOOAARREENN  
EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA

Barixakua 7
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Zapatua 8
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Domeka 9
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Astelehena 10
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Martitzena 11
EGUNEZ Morgado (San Agustin, 3)

Eguaztena 12
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguena 13
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Barixakua 14
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

farmaziak

GAUEZ BETI -2020AN- 
Barandela (Z. Agirre, 4)

hildakoak
- Rosa Mª Aranzabal Epelde. 74 urte. 2020-I-28.
- Mª Angeles Bengoetxea Elordieta. 97 urte. 2020-I-29.
- Arrate Castillo Arriola. 75 urte. 2020-II-1.
- Pakita Zabala Larrarte. 90 urte. 2020-II-1.
- Herminia Gutierrez Betegon. 92 urte. 2020-II-3.
- Antonia Arizmendiarrieta Larrañaga. 89 urte. 2020-II-4.
- Jose Castro Abad. 77 urte. 2020-II-5.

Musik On jaialdia
DURANGON
Gaur eta bihar bitartean
ospatuko dute Musik On
jaialdiaren 1. urteurrena
Durangoko Plateruena kafe-
antzokian, talde hauen
kontzertuekin: gaur 21:30etik
aurrera State Alerta (diska
berria aurkezten), Animales
Muertos (punk, Zaragoza) eta
Peligro (punkrock, Madril)
taldeek jardungo dute; eta
bihar For The Glory (hardcore,
Portugal), Klown (metal,
Durango), Eraso! (metal,
Zarautz), A.D (trash metal,
Markina) eta Holy Txala
(hardcore, Urduliz) taldeen
txanda izango da. Egun
baterako sarrerak 12 euro balio
du aurretik erosiz gero eta 15
euro egunean bertan erosita.
Eta bi egunetarako bonoak 20
euro balio du, aurretik erosita
eta 25 euro egun berean
erosiz gero.

Pirritx, Porrotx eta
Marimotots bihar
ELGOIBARREN
Pirritx, Porrotx eta Marimots
pailazoek 'Borobilean’
ikuskizuna aurkeztuko dute
bihar, zapatua, 19:15ean,
Elgoibarko Herriko antzokian.
Kantuak eta dibertsioa, galdera
bati erantzuteko: Nork
agintzen du etxean? Eta
eskolan? Borobilean eserita,
erantzuna bilatuko dute
haurrak partehartzaile direla.
Sarrerak Kutxabaken eskura
daitezke

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
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Domeka 9
KKAALLEEJJIIRRAA
1100::3300..  Usartza Txistulari
Taldea. Legarren.

BBEERRTTSSOO--PPOOTTEEOOAA
1122::3300..  Bertso-idatzien
poteoa, trikitilariek
lagunduta. Hankamotxak-ek
antolatuta. Guriditik hasita.

DOMEKAK KIROLIAN
1177::0000//1199::4455..  Kirola
egiteko eta jolasteko gunea
(8-11 urte bitartekoentzat),
begiraleekin. Ipurua
kiroldegian (kantxan).

KIROLA FAMILIAN
1177::3300//1199::3300.. Jolasteko
gune irekia, Haur
Hezkuntzako ume (2-5 urte)
eta gurasoentzat.
Ipurua kiroldegian.

PPAATTIINNAAKK  IIPPUURRUUAANN
1177::4455//1199::4455.. Patinatzeko
pista. Ipurua kiroldegian.

KONTZERTUA
1199::3300.. The Neatbeats
taldea (Portalea Musika
Kluba). 10 euro (7 euro
Coliseoaren Laguna
txartelarekin). Portalean.

Barixakua 7
ZZIINNEE  FFOORRUUMMAA
1199::0000.. “Tully” (Jason
Reitman) filmari buruzkoa.
Pagatxa elkarteak
antolatuta. Dinamizatzailea:
Izaskun Rodriguez Elkoro.
Sarrera librea. Portalean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200::3300.. Lorelei taldea.
8 euro (6 euro Coliseoaren
Laguna txartelarekin).
Coliseoan.

Martitzena 11

Zapatua 8 Eguaztena 12
EIBAR FACTORING
1100::0000//2200::0000.. Neguko
beherapenen azoka.
Toribio Etxebarria kalean.

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

BILERA
1199::3300.. “Hilekoa(k)”,
otsailaren 27tik martxoaren
8ra Topalekuan egongo den
erakusketari buruzko bilera,
Ainhoa Aldazabal
arduradunarekin. Arrate
Kultur Elkartean.

IIKKAASSTTEENN
1100::0000.. “Emakume
konpositoreak” hitzaldia,
Marina Lertxundiren eskutik.
Sarrera librea. Armeria
Eskolan.

IKASTEN
1166::0000//1199::0000.. Puntu-tailerra.
1177::0000//2200::0000.. Joskintza-
tailerra. Portalean.

TTAAIILLEERRRRAA
1188::3300.. Poltsak
serigrafiatzeko tailerra,
Arima Cooltourren eskutik.
…eta kitto!-n (Urkizu, 11).

Astelehena 10
EELLKKAARRRREETTAARRAATTZZEEAA
1122::0000.. Jubilatu eta
Pentsiodunena, pentsio
duinak eskatzeko.
Untzagan.

Otsailaren 9ra arte:

– “Calibre 16” T.A.C.O. Mexiko Arte Garaikide Tailerretako
artisten kolektiboa (Portalea)

Otsailaren 12ra arte:

– “Mateo Guilaberten argazkilaritza ibilbidea Untzagako
Zentru Sozialaren 20 urteetan” argazkiak
(Untzagako jubilatu etxeaa)

Erakusketak

AASSAANNBBLLAADDAA  IIRREEKKIIAA
1111::0000..  “Martxoak 8, eta
aurten zer?” (ez mistoa).
Nalua  talde feministak
deituta. Arrate Kultur
Elkartean.

GABONETAKO
HAUR PARKEA
1111::0000//1144::0000  &&  1166::3300//2200::3300..
2-12 urteko haurrentzat.
3 euro (doan EMGI-ko
bonoarekin). Astelena
frontoian.

ANTZERKIA
1177::0000..  “Pinocchio”
(Gorakada). 5 euro.
Coliseoan.

KIROLA FAMILIAN
1177::3300//1199::3300.. Jolasteko
gune irekia, Haur
Hezkuntzako ume (2-5 urte)
eta gurasoentzat.
Ipurua kiroldegian.

Eguena 13
EEIIBBAARR  FFAACCTTOORRIINNGG
1100::0000//2200::0000.. Neguko
beherapenen azoka.
Toribio Etxebarria kalean.

IIKKAASSTTEENN
1100::0000.. “Amatasun
subrogatua” hitzaldia,
Juanjo Alvarezen eskutik.
Sarrera librea. Armeria
Eskolan.

HITZALDIA
1100::0000//1122::3300..  “Digitalización
y monitorización de
la energía. Aplicaciones
reales”, Luis Maria Sanchez
Garcia Stechome enpresako
gerente eta sortzailearen
eskutik. Sarrera librea.
Gipuzkoako Ingeniaritza
Eskolan (San Andres aretoa).

KKAAFFEE--TTEERRTTUULLIIAA
1177::0000//2200::0000.. “Tupper sex”,
Pagatxa elkarteak
antolatuta. Dinamizatzailea:
Inma Merino. Portalean
(ikastaro gelan).

OODDOOLL--EEMMAATTEEAA
1188::0000//2200::0000..  Odola
emateko saioa, odol-
emaileentzat.
Anbulatorioan.

KALEETAN KANTUZ
1188::0000.. Dantza taldearen
entsegua. Untzagako
jubilatu etxean.
1199::3300.. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.



Zorionak, LIBE, 
astelehenian 6 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
etxekuen eta, batez be,
Aner-en partez.

Zorionak, NORA, 
atzo 2 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, OIHANA,
haraiñegun 6 urte 
bete zenduazen-eta.
Ez aldatu inoiz! 
Asko maite zaittugu.
Etxekuen partez.

Zorionak, LIBE, 
haraiñegun 5 urte
bete zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
eta, bereziki, aitta eta
amaren 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

Zorionak, XABAT,
eguaztenian 6 urte 
bete zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Etxahunen partez.

””UUnnddeerrwwaatteerr””
Zuzendaria: William Eubank

””EEll  eessccáánnddaalloo  ((BBoommbbsshheellll))””
Zuzendaria: Jay Roach

””AAddúú””
Zuzendaria: Salvador Calvo

(2 ARETOAN)
8ean: 19,45, 22:30(1 Aretoan)

9an: 17:00, 20:00
10ean: 20:30

(1 ARETOAN)
8an: 22:30(2 Aretoan)

9an: 20:00
10ean: 20:30

(ANTZOKIAN)
8an: 17:00(1), 19,45, 22:30
9an: 17:00(1 Aretoan), 20:00
10ean: 20:30

zineaColiseoan

””LLuurr  eettaa  AAmmeettss””
Zuzendaria: Imanol Zinkunegi

(2 ARETOAN)
8an: 17:00, 19:45
9an: 17:00(Antzokian)

Zorionak, NERE!,
hillaren 5ian 3 urte 
bete zenduazelako.
Musu haundi bat 
familixaren eta, batez
be, Liberen partez.

laztanak emoten...

Zorionak, MIREN
Badiola, neska
haundi, domekan
11 urte beteko 
dozuzelako.
Famelixaren partez.

Zorionak etxeko 
txikixari!!! Bixar 
JONek 4 urte egingo
dittu-eta!!! Aitxitxa,
amama, aitta, ama
eta, batez be, zure
arreba CLAUDIAren
partez!!! Segi horren
alai, maittia!!!

Zorionak, ELGA!!
12 urte haundi!!
Jarraittu hain jatorra
izaten. Musu haundi
bat. Keep on rockin!

Zorionak, ENEKO, 
bixar 7 urte beteko
dozuz-eta. Musu bat
etxekuen eta, batez 
be, Jonen partez.

Zorionak, IKER (11 urte) eta IRAIA
(8 urte). Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, PAULE,
etxeko sorgiñak bixar
urtia beteko dau-eta!
Patxo potolo bat
aitxitxa, amama eta
tiaren partez!

Zorionak, ASIER 
Agote Ramirez,
domekan 5 urte
egingo dozuz-eta.
Musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, EKAIN, atzo
13 bete zenduazen-
eta. Musu haundi bat
etxekuen eta, batez
be, Hiart-en partez.

Zorionak, JUNE, 
hillaren 5ian 12 urte
egin zenduazen-eta.
Segi hain jator eta
alaixa izaten. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ANE, laztana,
bixar urtetxua beteko
dozu-eta. Musu bat
aitxitxa Rober, amama
Txes eta famelixa
guztiaren partez.



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

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.

i

– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 612-493913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta baserriko lanak egiteko. Esperientzia.
Tel. 631-820135.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Tel. 685-386485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Orduka. Tel. 666-337755.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak ospi-
talean zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
602-850826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Laguntzaile titulua eta esperientzia.
Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Etxeetan laguntzeko ziurtagiriarekin.
Tel. 672-442318.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta baserri lanak egiteko. Esperientzia. Tel.
632-178228.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia eta erreferentziak. Tel. 603-186024.
Tania.
– Neska eibartarra eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Egunez. Tel. 699-306873.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita aste-
buruetan ere. Ordutegi malgua. Tel. 623-
288728.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 688-724060.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
662-012834.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel.
602-384472.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 688-
724060.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 612-529198.
– Emakumea eskaintzen da umeak eskola-
ra eramateko. Tel. 649-025614.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 602-188264.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta beste edozein lanetarako.
Tel. 612-548108.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 602-
313634.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 697-285731.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 625-780365.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 643-992094.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi malgua. Esperientziarekin.
Tel. 623-319422.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintze-
ko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-565961.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egi-
teko. Orduka. Tel. 612-223075.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Titulazioarekin. Tel. 602-133720.
Elvira.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta sukaldari jarduteko. 7 urteko esperien-
tzia. Ziurtagiria eta erreferentziak. Tel. 603-
514085.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Erreferentziak. Tel. 632-098382.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi malgua. Tel. 631-483249.

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

– Zerbitzaria behar da asteburuetan jatetxe
bateko jangelan zerbitzeko. Esperientziare-
kin. Tel. 659-539861.
– Kamarera/o euskalduna behar da Eibarko
taberna batean. Bidali curriculuma helbide
honetara: tkteibar@gmail.com

4.2. Langile bila

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da garbiketak egi-
teko. Orduka. Tel. 631-114125.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak eta gaixoak zaintzeko. Tel. 617-
571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 646-778839.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita
asteburuetan ere. Tel. 611-320827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687-
218845.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 608-641150.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Ordutegi malgua. Tel. 623-340850.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita asteburuetan ere. Ordutegi malgua.
12 urteko esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 604-120104.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta zerbitzari moduan. Espe-
rientzia. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 632-776998.

4.1. Lan bila

– Mobil-home salgai Errioxako Bañares
kanping-ean. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komun handia. Portxe itxia eta partzela
handia. Autorako parking-a barne. 30.000
euro. Tel. 647-426328.
– Etxea salgai Polonia Etxeberria kalean. 2
logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Berritua eta sartzeko moduan. Igogailu jarri
berria. Eguzkitsua eta kalefakzioarekin.
Garajea aukeran. Tel. 610-835256.
– Pisua salgai Ipuruan. 2 logela, egongela,
sukalde eta komun handiak, ganbara eta
despentsa. 72 m2. Argitsua. 90.000 euro.
Tel. 677-592504.
– Pisua salgai J. Etxeberria kalean. 3 loge-
la, 2 egongela, sukaldea eta komuna. 85
m2. Berogailuarekin. Tel. 615-781231.

1.1. Salgai

– DBH, Batxilergo, Matematikak, Fisika,
Kimika, Ekonomia eta Lengoaia klase parti-
kularrak ematen dira. 2-3 laguneko taldeak.
Tel. 678-937827.
––  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

3. Lokalak

– Lokala saltzen da Eibarko erdialdean. 100
m2. Akademia edo fisioterapia-kontsultarako
egokia. Tel. 606-065518.

3.1. Salgai

– Gizonezkoa eskaintzen da sukalde-lagun-
tzaile jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
603-645611.
– Mutila eskaintzen da eraikuntzan lan egi-
teko, nagusiak zaintzeko eta sukalde-lagun-
tzaile moduan. Tel. 643-978069.
– Eibarko neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko. Tel. 680-121262.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeak garbitzeko. Ziurtagiriare-
kin. Tel. 667-060292.
– Terapeuta okupazionala eskaintzen da
etxez-etxe bere beharra dutenen bizitza-
kalitatea hobetzeko. Adin guztietarako. Tel.
686-321414.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 631-159971.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 602-874525.
– Mutila eskaintzen da saltzaile, harrera eta
administrazio lanak egiteko. Ingeles eta
frantses ezagutzarekin. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 643-076427.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta pintore
moduan. Tel. 643-929576.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Baita asteburue-
tan eta ospitalean ere. Tel. 643-398596.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko
(etxeak, soziedadeak...). Tel. 674-713262.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel.
612-201719.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel.
657-209119.

– Emakume batek pisua hartuko luke alo-
kairuan Eibarren. Tel. 667-060292.
– Neska batek 2 logelako pisua hartuko
luke alokairuan. Tel. 662-012834.

1.2. Errentan

– Garaje itxia alokagai Urkizuko dorrearen
azpian. Tel. 679-284155.

3.2. Errentan

6. Denetarik

– 90eko ohe artikulatua salgai. Koltxoia bar-
ne. Oso egoera onean. Tel. 680-803251.
– Bizikleta estatikoa erosiko nuke. Erabilia,
baina egoera onean. Tel. 688-605983.
– Iphone 65 16Gb Gold salgai. Fundak eta
pantaila berriak. 180 euro, negoziagarriak.
Tel. 695-730077.

6.1. Salgai






