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skutitzak
“Emakumeen ekarpenak Eibarko industrian”
erakusketarako material bilketa

“Eibarrek taladrina usaina zuen. Eibarrera etorri nintzen lehenengo aldian neskatila nintzen eta
gogoan dut autobusetik jaisterakoan...”. Martxoaren 8rako egitaraua prestatzeko lantaldea osatzen dugunok “Emakumeen ekarpenak Eibarko
industrian” izenburuko erakusketa partehartzailea prestatzen gabiltza. Erakusketa Zaida Fernandez Perez, Savina Lafita Sole eta Luz Maceira
Ochoak, Eibarko Berdintasun Zerbitzuak eta Emakumearen Mahaiak hala eskatuta egindako
“Emakumerik gabe, Eibar ez litzateke gaur egungoa izango. Emakumeen aztarnak Eibarko industrializazio prozesuan” liburuan oinarrituko da, eta
helburu nagusia emakumeek industrializazio garaian gure herriaren garapen ekonomiko, sozial,
kultural eta urbanistikoari egindako ekarpenak berreskuratzea eta aitortzea da, beti ere ikuspuntu
feministari jarraituz.

Erakusketa prestatzeko orduan, herritarrek parte hartzea nahiko genuke, horrela eibartar guztion
artean bildutako materialarekin erakusketa partehartzailea osatzeko. Asmo horrekin, otsailaren
17tik 19ra bitartean material bilketa egingo dugu
Andretxean (Zezenbide, 9 behean), 09:00etatik
13:00era eta 16:00etatik 20:00etara. Emakume eibartarrok industrializazio prozesuan izan dugun eragina plazaratzeko asmoz, garai hartako bizimoduarekin edota jarduerekin lotutako objektuak (josteko
makinak, damaskinatutako piezak, erremintak, jantziak…), dokumentuak eta argazkiak biltzera animatu nahi zaituztegu. Emakume barik Eibar ez litzatekeelako gaur egungoa izango…
M artxoaren 8k o l antal dea ( …eta ki tto! Eusk ara E l kartea,
Arra te Kul tur El ka rtea, H itzez, ema kume i ndependenteak,
Ei barko G urutze G orri ko Errefux ia tuen programa
eta Berdintas un Zerbi tzua-Andretxea)

AZALEKO ARGAZKIA:
Ana Aizpurua
BANAKETA-ARDURA:
Idoia Labado
TIRADA: 8.150 ale
INPRIMATEGIA:
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A: ...eta kitto!
LEGE-GORDAILUA: SS/430/92.
ISSN: 1132 - 1679

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MOTROILLO.- Piloa, moltsoa. “Julianda guztiak motroilluan laga eta ospa egin dau taillarretik”.
Zerbait zehetzeko erabiltzen den sukaldeko tresna, almaitza. Gaztelerazko ‘mortero, almirez’.
"Guk genduan motroillo sendua latoizkua zan".

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

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

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

“Bere hizkuntzaz harro dagoen
herri bat zailagoa da birrintzen;
hori Katalunian garbi ikusi dugu.
Ez da kasualitatea katalanez
idazten duten hamar idazleetatik
bederatzi independentziaren alde
egotea, eta espainolez idazten
dutenen %99k Katalunia
Espainiaren mende ikusi nahia.
Gaztelera ere hemengo hizkuntza
dela esatea gezurra da: Gaztelako
hizkuntza da, etimologikoki, eta
historikoki koertzioz inposatu duen
prozesu baten ondorioz hedatu da
hizkuntza arrotza gure herrian.
Ala frantsesa hemengoa da?”
(PAKO ARISTI, IDAZLEA)

KULTURA ETA HIZKKUNTTZAA POLITIKAA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKAARAKKO SAILBUURUO
ORDETZA)

“Euren bizitzetako lehen bi urtetan
isolatuta bizi diren umeek euren
buruekin konfidantza galtzen dute
eta munduaren beldur dira. Umea
hiru urterekin eskolara doanean,
gurasoek giro estimulatzailean
hazi badute ordurako 800-1.000 hitz
manejatuko ditu. Aurrez sozializatu
gabe edo haurtzaindegitik pasatu
gabe sartzen denak, ordea, ez ditu
izango 200 berba ere. Andereñoari
ez dio ulertuko eta ikasle kaxkarra
izango da. Lehenagoko kontua ere
bada, umearen lehen 1.000
egunetan hasten baita giza
desberdintasuna. Jaio aurretikoak
ere badu berea: zoriontsua ez bada,
ama baten estres-sustantziak
likido amniotikora joango direlako”
(BORIS CYRULNIK, PSIKIATRA)

“Azken urteetako eztabaida oso
harrigarria da. Iruditzen zait gure
konplexuen erakusgarri dela, eta
esango nuke autogorrotoaren
erakusgarri ere badela. Espainiar
bati edo frantziar bati ez zaio
burutik pasa ere egiten frantses
batua eta gaztelania batua auzitan
jartzea. Egintzat ematen du eta beharrezkotzat jotzen du modu naturalean. Guri ez zaigu hori gertatzen, hain zuzen zapalduta gaudelako kulturalki. Nola esan dezakegu hizkera modu bat batua izateaCSI
gatik artifiziala dela?
Las Vegas telebista saioan erabiltzen duten gaztelania
naturala al da ba? Ez dut uste gure inguruko erdara halakoa denik”
(IRENE ARRARATS, EUSKALTZAIN URGAZLEA)

...eta kitto!
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Altzoa alkartekuak Beheko Tokia jubilau etxian egingo dabe berba
Altzoa, Eibarko Emakume Alargunen alkartekuak
hainbat hitzaldi antolatu dittue, alkartiaren 25. urteurrenaren harira. Atzo egin eben lehelengo saiua, Goi-Argi alkartian, eta oindiñok beste bi saio gehixago eskinduko dittue “Altzoa: 1995-2020 Elkartegintzaren lorpenak” izenburuari jarraittuta: otsaillaren 18xan (martitzena) Beheko Tokia jubilau etxian egongo dira eta hillaren
26xan, barriz, Urkiko jubilauen etxian izango da mahaiingurua. Egun bixetan 18:00etan hasiko dira solasaldixak. Antolatzaillien berbetan, “Eibarko herritar guztiak
eta, batez be, andra alargunak, gure ospakizunarekin bat
egittia nahiko genduke, asmo horrekin antolatu dogu
mahai-ingurua eta ahalik eta jende gehixen etortzia gustauko litxakigu”.

2013an 18 urte urte bete zittuanian alkartiak topaketia egin eban Coliseoan.

Hillaren 22ra arte egongo dira martxan 16. Uni Encounter jardunaldixak
Uni Eibar-Ermua Bigarren
Hezkuntzako Institutuko Informatika Saillak antolatzen
daben Uni Encounter jardu-

naldixen 16. ediziñua martxan
dago otsaillaren 10etik, baiña
programia osatzen daben jardueretako asko hillaren 22ra

bittartian garatuko dira. Antolatzailliak azaldu dabenez,
“Uni Encounter teknologixa
barrixekin lotutako jardunaldi
sorta bat da. Jarduerak, gehixenbat, dibulgaziñokuak eta
teknikuak izango dira, baiña ez
dogu ahaztuko alderdi ludikua.
Informatikaren munduan inportantiak diran lagunak
emongo dittuen hitzaldixak
egongo dira, baitta taillar praktikuak eta sareko jokuen lehiaketak be. Gehixen nabarmendu nahi diran alderdixak, bestiak beste, segurtasun informatikua arlo guztietan, software libriaren mogimendua
eta gizartian dakan eragiña eta
urtero, etenbarik agertzen

doiazen puntako teknologixak
dira. Otsaillaren 21 eta 22xa
batez be ordenagaillu jokuekin
pasauko dittugu. Betiko jokuekin batera (LOL, CSGO, Clash
Royale edo Fifa) barrixak be
sartuko dittugu. Horrekin batera, hitzaldixak egongo dira,
Odisea alkartekuen mahai-jokuak eta baitta zapatuan, hillaren 22xan egingo dan jugger
erakustaldixa be”.
Ediziño honetarako preparau daben programia, lehiaketetan parte hartzeko izenemotia eta jardunaldixekin lotutako beste kontu guztiak interneten ipiñi dittue eskuragarri, uniencounter.uni.eus
helbidian.

Lambretta klubeko kidiekin egon dira Gure Kasa saiokuak
ETB1eko Gure Kasa saiokuak Eibarren egon ziran urtarrillian, gure herriko Lambretta klubeko kidiekin erreportajia grabatzen. Ainhoa Sanchez
saioko kolaboratzailliak Lambretta klubeko lagun batzukin jardun eban berbetan eta, bestiak beste, Eibarren
egindako motorrekin batera, euren zaletasun nagusiña Eibar foball taldia dala kontau zetsen. Grabautako bideua
telebisiñuan erakutsi ez eze, interneten be ipiñi dabe, nahi dabenak ikusteko moduan (www.eitb.eus/eu/telebista/programak/gure-kasa/bideoak).

...eta kitto!
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Euskal
Jaixetako
antolatzailliak
iazko ediziñua
aurkezten.

Euskal Jaixa alkarlanian antolatzeko
billeria deittu dabe martitzenerako
Klub Deportiboko Kultura Batzordiak
batzar irekixa deittu dau martitzenerako, 19:00etan Deporren, 55. Euskal
Jaixaren harira. Azaldu dabenez, “badira bi edo hiru urte barne hausnarketia
egitten hasi giñala, lasai eta perpektiba
errealista batetik. Indar asko eta laguntasun asko bihar da Euskal Jaixa, gaur
egunian ezagutzen dogun moduan, burutu ahal izateko. Indarrak egon badagoz, baiña egixa esateko gero eta gitxiago, urte asko dira eta ideiak be agortzen doiaz. Konklusiño batzuetara aillegau gara eta indarguniak eta ahulguniak
identifikauta dittugu. Hori dala eta, aldaketa batzuk egin bihar dittugula pentsatzen dogu. Ideia barrixak eta freskota-

POSTA BIDEZKO BOZKA

sun pixka bat bihar dittugula be argi dakagu. Argi dakagu. Aldaketak egitten diranian danon gustokuak ez dirala izaten
be. Horregaittik, datorren astian Deporren egingo dogun batzar irekira etortzia
proposatu nahi detsuegu, holan, zeuen
ideiak, pentsamenduak edo dana dalakua danokin konpartitzeko, danon artian
danok nahi dogun Euskal Jaixa antolatzia errezagua izango da eta. Izan be, gure betiko nahixa, bai iraganian, bai oin
eta beti, herrixak nahi daben Euskal Jaixa antolatzia izan da, helburu zihetz eta
argi batekin: euskal kulturia eta euskeria bera sustatzia eta bultzatzia, eta holan segitzeko asmua dakagu zeuen laguntasunarekin”.

Apirillaren 5erako deittu dittuen
hauteskundien posta bidez botua
emon nahi dabenendako bulegua
zabaldu dabe Eibarko Sozialistak.
Martxuaren 26ra arte egongo da
zabalik, alderdixak Untzagan dakan
egoitzan (“Casa del Pueblon”), eta
astelehenetik barixakura bittartian
hartuko dabe jendia, 09:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.
Botua korreoz emoteko tramitiak
egitten lagundu ez eze, etxetik urten
ezinda daguazeneri notarixo baten
aurrian botua emon ahal izateko
tramitiak be egingo dittue bertan.
Edozein zalantza argitzeko 943207168
telefono zenbakira deittu leike.

Bidebarrieta, 5

Tel. 943 201 547

CAPI
www.capiestetica.es

BERRIA!!!
BEGI

LIFTING
tratamendua

ingurunerako

tratamendua
B E TI LE
LUZAPEN AK

LIFTING

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

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

...eta kitto!
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Eibarko andreri buruzko
erakusketia osatzeko materixala
bilduko dabe Andretxean
Martxuaren 8xaren inguruan
preparatzen dabizen programaziñuaren barruan, aparteko garrantzixa eukiko dau.
“Emakumeen ekarpenak Eibarko industrian” izeneko
erakusketia egingo dabe hori
antolatzeko biharrian daguan
lantaldekuak (…eta kitto!
Euskara Elkartea, Arrate Kultur Elkartea, Hitzez, emakume independientiak, Eibarko
Gurutze Gorriko Errefuxiatuen programia eta Berdintasun
Zerbitzua-Andretxea).
Azaldu dabenez, “oinguan
egingo dan erakusketia herritar guztiendako zabalik egongo da, nahi daben guztiak parte hartzeko modukua izango
da. Gure asmua erakusketa
partehartzaillia izatia da, eta

zenbat eta jende gehixagok
parte hartu, orduan eta hobeto, holan danon artian aberasgarrixagua izatia lortuko
dogu eta”. Asmo horrekin,
partehartzia sustatzeko bidiak
zabalduko dittue hasieratik:
“Erakusketia zabaldu baiño
lehen, hori preparatzeko materixala bilduko dogu datorren
astian. Berez, erakusketia
Zaida Fernandez Perez, Savina Lafita Sole eta Luz Maceira Ochoak, Eibarko Berdintasun Zerbitzuak eta Emakumiaren Mahaixak holan eskatuta egin daben “Emakumerik gabe, Eibar, ez litzateke
gaur egungoa izango. Emakumeen aztarnak Eibarko industrializazio prozesuan” liburuan oiñarrituko da eta, ho-

rregaittik, Eibarko andrak industrializaziño
prozesuan
izandako eragiña erakutsi eta
islatzeko balixo daben gauzak
bildu nahi dittugu: josteko
makiñak, damaskinatutako
piezak, erreminttak, erropak…baitta orduan sasoian

egindako argazkixak eta dokumentuak be”. Erakusketia
osatzeko zeozer euki ezkero
Andretxeara (Zezenbide, 9)
eruan leike, astelehenetik
eguenera bittartian (09:00etatik 13:00era eta 16:00etatik
20:00etara).

Ziheztu dittue aurtengo
ordutegi berezixak
tabernarixendako
Tokiko Gobernu Batzarrak aurreko barixakuan egindako billeran erabagi zittuen 2020rako ordutegi berezixak tabernendako. Horren arabera, jaixak eta bestelakuak tartian, hainbat
egunetan normalian baiño bi ordu geruago lagako detse ixten:
otsaillaren 22xan (Aratostiak), maiatzaren 30ian (Euskal Jaixa),
ekaiñaren 20xan (Garagardo Jaixa), ekaiñaren 22, 23 eta 24an
(Sanjuanak), urriaren 3an (Sagardo Eguna), azaruaren 28xan
(Txistorra Eguna), azaruaren 29an (Sanandresak), abenduaren
12an (Santa Luzia) eta abenduaren 24an eta 31n (Gabonak).

Laster etarako dittue lehiaketara
Jardiñeta kaleko igogaillurako biharrak
Jardiñeta kalian, 29, 31, 33 eta 35 zenbakixetan bi igogaillu publiko ipintzeko
biharrak lehiaketa publikora etarako dittu
laster Udalak. Oin dala egun batzuk aurkeztu eben proiektua Udaleko Obra Batzordian eta obrak 1.289.736 eurotan (BEZa
barne) etarako dira lizitaziñora. Biharrak egitteko epia bederatzi hillebetekua izango da.
Igogailluak ipintzeko proiektua Injelan enpresakuak idatzi dabe, Eibarko irisgarritasuna hobetzeko planaren barruan: bi igo-

gaillu aurreikusten dittu proiektuak, bakotxa etxe-bloke baten parian. Igogaillu bixak
alkarreri lotuta egongo dira eta, era berian,
bixak Jardiñetarekin konektauko dittue.
Azaldutakuaren arabera, “bai oiñezkuendako bidiak bai igogailluak, bixak geratuko dira horman txertatuta, inguruari ahalik eta gitxien eragitteko”. Igogailluak gainditu biharko dittuen alturak 10,25 eta 7,50 metrokuak dira eta bixak 8 lagunendako (630 kilo) tokixa eukiko dabe.

...eta kitto!
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Neguko merkealdixen azokia
gaur amaittuko da
Gaur illuntzian, 20:00etan
itxiko dabe Eibar Merkataritza Gune Irekiaren eskutik
eguaztenetik Toribio Etxebarria kalian martxan daguan neguko merkealdixen azokia
edo “factoring” dalakua. Oinguan 21 establezimenduk
hartu dabe parte, batzuk kalian puestua ipiñitta eta beste
batzuk, barriz, eskintzak dendan bertan eginda: Burbujas y
Mas, Designed by Nona, Eskulan, Farmalur, Gratzina,
Guby Mutilak, Ikusimakusi,
Kopiña, Noma, No Comment,
Ttiki, Twins, Txukuna, Askasibar Intersport, Cedry, Federopticos Igmar, Los Chicos,
Oskarbi, Tribeka, Vieco eta
Zentral Optika.

Euskeraz Primeran
Beste batzuetan bezala, ediziño honetan be …eta kitto!
Euskara Elkarteak mahaixa ipiñi
dau azokia zabalik egon dan hiru egunetan, Euskeraz Primeran kanpaiñarekin jendia erosketak euskeraz egittera animatzeko. Horretarako, mahaixan
kristalezko ontzixak ipiñi dittue
eta, gerturatu dan jendiak, koloretako bolatxuak barruan sartuta, euskeria erabiltzeko bere
konpromisua (dendari/tabernarixekin, lagunekin edo lehen
berbia) irudikatzen juan da. Mahaira gerturatu diran guztieri
hozteko-poltsa bana oparitu detse eta, gaiñera, bertan gastatzeko 100 euroko erosketatxartel baten zozketan hartu da-

...eta kitto!-k mahaixa ipiñi dau azokia zabalik egon dan egunetan.
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Aurreko asteko eguenean,
otsailaren 6an gertatu zen
ezbeharra: arratsaldeko lehen
orduan, 16:00ak aldera Eitzagako
zabortegia hondoratu eta milaka
tona erori ziren AP-8 autobidera.
Lur-jausiak errepidea moztu eta
trafikoa norantza bietan itxita
geratu zen, auto pilaketa luzeak
eraginda. Oraindik gertatutakoa ia
sinistu ezinda geundela, berez
albiste txarra zena are okerragoa
bilakatu zuen informazioa
zabaltzen hasi zen: “Zabortegiko
10 langileetatik bi desagertuta
daude eta euren bila dabiltza”.
Orduek aurrera egin ahala jakin zen
desagertutako bi langileak Alberto
Sololuze eta Joaquin Beltran zirela
eta hala jarraitzen dute oraindik
ere, desagertuta, behera joan ziren
milaka kilo zabor eta hondakinen
azpian. Aldizkaria inprentara bidali
aurretik jaso genuen azken
informazioaren arabera, atzo ekin
zioten berriz ere desagertutako bi
beharginak bilatzeari.

Z

aldibarko zabortegiko ezbeharra gertatu zenetik gaur arte etenbarik ari gara informazio berria jasotzen, baina ezbeharra gertatu eta jarraian sortu ziren galdera garrantzitsuenei inork ez die oraindik
erantzun: “Zer gertatu zen otsailaren 6ko
arratsaldean zabortegia horrela hondoratzeko? Zer ari dira egiten desagertutako bi langileen gorpuak erreskatatzeko?”. Hortik aurrera egunetik egunera ari da luzatzen herritarren galderen zerrenda eta, horrekin batera, kezka eta haserrea ere geroz eta handiagoak dira. Istripua gertatu eta ordu gutxira, erreskate-taldeak desagertutakoen bi-

Hondamendia
zabortegian

laketa lanak etetzearekin batera piztu zen lehen alarma: zabortegian amiantoa zegoen
eta, hori gutxi balitz, lurraren ezegonkortasunak bilaketa lanak zaltzeaz gain, bila ari zirenen bizitzak arriskutan ipintzen zituen.
Hortik bilaketa-lanak bertan behera lagatzeko erabakia.Ia jarraian, zabortegian piztutako
suak eragindako keak lindanoa ere ote zegoen susmoa zabaldu zuen, Jaurlaritzatik
hori ukatu arren. Kudeaketari buruzko irregulartasunak, zabortegiaren baimenak…
Asteburua tartean, astelehenera arte
itxaron behar izan zen ordezkari politikoen
ahotik gertatutakoari buruzko azalpenen
bat entzuteko. Astelehen eguerdian egin
zuten agerraldia Zaldibarren Iñaki Arriola ingurumen sailburuak eta Estefania Beltran

Milaka tona lur eta zabor jausi ziren Eitzaga auzoaren parean.

de Heredia sailburuak eta, esan zutenez,
“hondakindegia ez da Jaurlaritzarena. Enpresa pribatua da. Guk, administrazio modura lurraren egonkortasunerako eta osasunari lotutako soluzioak eman ditzala exijituko diogu”.
Osasunari lotutako kezka nabarmena da
herritarren artean, are gehiago Ekologistak
Martxan taldekoek, kearen usainagatik,
amiantoaz gainera, zabortegian lindanoa ote
dagoen “susmo sendoak” zituztela esan
zuenean, baina Elena Moreno sailburuordeak lindanoa dagoen hipotesia “erabat”
baztertu zuen asteleheneko agerraldian.
Edozein modutan ere, 2019ko uztailean
hainbat irregulartasun detektatu zituen Jaurlaritzak hondakindegian. Horietako bat “baimendu bariko hondakinak, nagusiki plastikoak” zirela esan zuen Arriolak.
Jakitera eman zutenez, Verter Recycling
2002 SL enpresak 2013an jaso zuen AAI
ingurumen baimen bateratua eta, orduz
geroztik, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Ikuskaritzak ikuskapen zehatzak egiten zituen. Azkena 2019ko uztailaren 10ean
izan zen eta handik atera zuten txostenak
"arau-hauste ugari" antzeman zituen, lau
arlo hauetan: lizentzia eta baimenetan,
uraren babesean, hondakinetan eta zabortegien baldintza berezietan. Ingurumen
Ikuskaritza Zerbitzuak eman daitekeen
izendapenik baxuena eman zion enpresa-
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Manifestazio bateratua deitu
dute biharko “Zaldibar Argitu
Orain!” goiburupean
Biharko mobilizazio deia egin du “Zaldibar Argitu Orain!” herritarren mugimenduak. Eibartik, Ermutik eta Elgetatik manifestazio zaratatsuak irtengo dira. Protesta
bateratua “Zaldibar Argitu Orain! Langileak, Osasuna eta Erantzunkizunak” goiburupean egingo da, eta zutabeak Eitzagan elkartuko dira. Eibarko manifestazioa 17:00etan
irtengo da, Amaña-Eibar tren geltokitik; Ermutik ere 17:00etan irtengo da, Cardenal
Orbe Plazatik; eta Elgetakoa, berriz, 16:30ean abiatuko da, herriko plazatik. Antolatzaileek maskarillak eramateko gomendioa egin dute.
Antolatzaileek adierazi dutenez, “astelehenean Eibar, Zaldibar eta Ermuko kaleak
hartu genituen zabortegian gertatutakoa argitzeko. Baina, Eusko Jaurlaritzaren jarrerak berdina izaten jarraitzen du. Lehentasuna langileak ateratzea izan beharrean, erantzule politikoen aurpegia garbitzea izaten ari da. Airearen kalitatea ona dela esaten badute ere, zabortegiak sutan darrai eta keak gure herriak estaltzen ditu. Azkenik, gertatutakoaren eta ondorioen azalpen argirik eman gabe jarraitzen dute“.

Astelehenean milaka lagun irten ziren kalera Eibar eta inguruko herrietan.

ri eta hala jakinarazi zioten jabeari 2019ko
irailaren 16an. Jakinarazpenarekin batera,
30 eguneko epea eman zioten, "txostenean agertzen ziren akatsak konpontzeko
edo beharrezkoak liratekeen neurriak martxan jarri zituztela egiaztatzen zuen dokumentazioa aurkezteko".
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak aste honetan bertan kaleratutako prentsa oharraren arabera, Verter Recycling enpresak
2019ko urriaren 11n "askotariko informazioa" helarazi zien, tartean ingeniaritza espezializatu batek egindako azterketa bat.
Azterketa horrek zabortegia "egonkorra" zela jasotzen zuen.
Agerraldi horren ostean, arratsaldeko lehen orduan Iñigo Urkullu Lehendakariak
agerraldia egin behar zuela eta, arreta guztia horretan ipini zuten herritarrek, baina
hauteskundeak aurreratu eta apirilaren
5erako deitu eta, Zaldibarren gertatutakoa-

Airearen eta uraren
kalitatea kontrolatzeko
neurriak
Astelehenean alkatetzatik jakinarazi zutenez, lau neurgailu kontratatu dira herriko airearen kalitatea ezagutzeko.
Amañako ikastetxean, Ipuruako kiroldegian, Uni Eibar-Ermua ikastetxean eta
baita Azitaingo Lantegi Eskola parean
ipini dituzte, “hiriko bi muturren artean
egon daitezkeen aldeak ezagutzeko, halakorik balego”. Eta Eusko Jaurlaritzaren arabera, ez dago kezkatzeko arrazoirik, “Eibarko zein Ermuko uraren eta
airearen kalitatea ona da eta”. Diotenez, “etengabe ari dira laginketak egiten”. Ingurumen, Lurralde Plangintza
eta Bizitza Sailetik etenbarik ari dira
neurketa guzti horien berri ematen interneten (ingurumena.eus) eta sare sozialen bitartez (@Ingurumena_Eus).

ren inguruan esandakoak entzun eta gero,
arratsalderako deituta zeuden mobilizazioak benetan jendetsuak izatea lagundu baino ez zuen egin. Milaka lagun irten ziren
kalera, Zaldibarko zabortegian gertatutakoaren inguruan Eusko Jaurlaritzari erantzunkizunak eskatu eta azalpenak eskatzeko.
Herritarrek deituta mobilizazio zaratatsuak
egin ziren Zaldibarren, Ermuan, Markinan,
Mallabian eta Eibarren. Gure herriko kaleak
zeharkatu zituen manifestazioa jendetsuenetakoa izan zen, 2.000 lagun ingururekin.
Amaieran irakurritako manifestuan, erantzukizun politikoak eskatzeaz gain, desagertutako bi langileen familientzat lehentasuna horiek aurkitzea dela errepikatu zuten
eta, datozen egunetarako mobilizazioak
prestatzeko bilera deitu zuten eguenerako
(otsailak 13).
Lehendakaria, Iñaki Arriola Ingurumen
sailburua eta Estefania Beltran de Heredia
Segurtasun sailburua langileen senitartekoekin elkartu ziren eguaztenean, baina horrek ez du lortu desagertutako langileen
animoak baretzea. Eta eguaztenean ere bildu ziren lehen aldiz Verter Recycling enpresakoak Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin. Bien bitartean, Durangoko instrukzio
epaile batek Verter Recycling 2002 SL enpresaren kontrako "aurretiazko eginbideak"
abiatu ditu, ingurugiro eta lan arloko ustezko delituak egotzita. Eta azken orduko albisteen arabera, oposizioko alderdiek eskatuta, martitzenean Iñigo Urkullu lehendakariak eta haren gobernuko hainbat sailburuk Eusko Legebiltzarraren Diputazio
Iraunkorrean Zaldibarko auziaren inguruko
azalpenak emango dituzte.
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ENRIKE
SOSOLA

“Mugitu da!!”
Negua joan ote da ba? Udaberria aurreratuta dator. Otsaila apirilez mozorrotu da. Ihauteri eta koko-dantzen
builarik gabe esnatuko da hartza aurten. Izan ere, natura esnatu da lotalditxotik. San Jose lorak bete betean daude; lizarra berdetzen; bazterrak pinuhautsez horitzen; belarra luzatzen; txoriak txio amorratuan. Mugida itzela.
Hainbestekoa ezeze beste zomorro
erraldoia ere esnatu zaigula: Eitzagakoa. Han zaborra mugitu egin da. Mugimendu zitala, goitik beherakoa. Bi behargin irentsi ditu zabor-jausiak. Urteetan halamoduz pilatutako materiala.
Begibistatik ezkutatutako zikinkeri
amiantoduna. Ustez toki seguruan,
baina ustea ustel bilakatu da. Milaka tonelada etorri da behera eta askoz
gehiago erortzeko zorian; eta bultzakadatxoa nahikoa beste zabor-tsunami
bat sortzeko. Hori gutxi balitz, suak hartu eta kea dario, Eguarbitza Mordoreko Orodruin bihurtuz.
Erne! Gogoan duzue esaera zaharra?
“Kandelario (otsailak 2) hotz, negua
motz. Kandelario bero, negua gero”.
Erruki, aurten, esaerak dioena beteko
balitz; hau da, batbateko eurite edo
elurtea baletorkigu. Ez dira animalia eta
landareak asko larrituko: Hartza zulora
bueltatuko da, san jose lorak piskat tristetu, lizarra moteldu, eta belarra etzanaraziko du eguraldi kaskarrak. Besterik ez. Aldiz, Eitzagako egitura ezegonkorra baretu baino, biztu egingo du
eguraldi txarrak. Bizkortu eta kili-kolo
dagoen eskonbroari behar duen ikutua
emango dio behera amiltzeko. Itxura
batean geologoak horren jakitun dira
eta Bizkaiko Aldundiak mugitu eta erabaki omen du 10 egunetan 6 metrotako murrua eraikitzea A8-a babesteko.
Langile desagertuen senideei arreta
egiten motelago ibili da.
Naturak erakutsi digu bidea. Mugitzeko
ordua da. Gu eta agintariak. Gu kontsumo ohiturak aldatuz zaborra gutxitzeko
eta erantzunkizunak eskatzeko beldurrik gabe eta antolatuta (Natur Taldea
noizko?). Eta agintariak mugi daitezela
behingoz beraien ardurak betetzeko
zintzotasunez eta ganoraz. Mugi!!

PEDRO ALBERDI (Alberto Sololuzeren senidea):

“Instituzioek abandonatu
egin gaituzte erabat”
Alberto Sololuze eibartarra da Zaldibarko zabortegiaren lur-jausian
desagertuetako bat. Senideek euren haserrea adierazi dute informazio
faltagatik eta uste dutelako bilaketa lanetan ez dela ahal den guztia egiten
ari. Pedro Alberdi Alberto Sololuzeren koinatua da eta berarekin izateko
aukera izan genuen martitzenean.
- Zelan zaudete? Astelehenean Eibarren,
Ermuan eta Zaldibarren herritarek emandako babesak indarra eman dizue mina
hobeto eramateko?
Gu Eibarko manifestazioan egon ginen,
eta benetan pozgarria izan zen erantzuna.
Lagun, senide eta adiskideek aditzera eman
digute gurekin daudela eta horrek egundoko aupada ematen digu. Kalera irten eta
fuerte oihu egin Barinaga errudun, Arriola
dimisión,… aspaldiko momentu onena izan
da, dudarik gabe.
- Erakundeen aldetik informazio falta salatu duzue. Zer gertatu da? Nolakoa izan da
harremana?
Erakundeek bilera batera deitzen dizutenean, lezioa ondo ikasita etortzen dira. Oso
diskurtso eginak eta ikasiak dituzte eta haien
jardunean korporatibismoa da nagusi. Gure
lehentasuna gorpuak aurkitzea da eta lehenbailehen ateratzea; haiena, berriz, beste bat
da, agian zabortegiaren etorkizuna.
- E u s k o J a u r l a r i t z a k o o r d e z k a r i e k A l b e rto eta Joaquin aurkitzeko medio guztiak
ja rtz en ari dir el a es an d ute , b ain a zu ek
borondate falta eta pas ibotasuna salatu
duzue…
Ia alferrikakoa da haiekin hitz egitea. Ez diegu ezer sinesten; hain zuzen ere, inork ez
duelako bere erantzukizuna aitortzen eta ez
dagoelako inolako aurrerapenik gorpuak bilatzeko eginahalean. Ahotik gauza bat esaten
dute eta begiekin beste bat. Inon agertu al da
Iñaki Arriola esanez: “Bai, zabortegiaren bai-

men horiek nik sinatu nituen eta dena nire
errua izan da”? Ez dut uste horrelakorik ikusiko dugunik.
- G e rt a tu t a ko a sa i h es t u z i te k e el a us t e
duz u?
Hondamendiak argi eta garbi frogatu du
enpresak ez zituela bermerik oinarrizkoenak
ere betetzen. Baina Eusko Jaurlaritzako Ingurumen saileko ikuskaritzak baimenak ematen zizkion behin eta berriz. Zergatik? Zer ari
dira ezkutatzen? Hor ustelkeria dago, inolako
zalantzarik gabe.
- Zuen beharren zerbitzura jarri dira? Laguntza psikologikoa, esate baterako.
Guretzat psikologo onena da gorpuak aurkitu dituztela esatea.
- A l b e r t o e t a J o a q u in e n b i la k e t a l a n a k
behin eta berriro geldiarazi dituzte (eguraldia, lurraren ezegonkortasuna, amiantoa…) Zer uste duzu gerta daitekeela hemendik aurrera?
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bere protokoloa ezarriko du, baina beraren lehentasuna bat da (laneko segurtasuna, beharbada) eta gurea beste bat: gorpuak lehenbailehen ateratzea.
- Hemendik aurrera zelako mobilizazioak
aurreikusten dituzue?
Kalera jo beste erremediorik ez dugu, zeren instituzioek abandonatu egin gaituzte erabat. Esan bezala, ez dute beren erantzukizuna aitortu nahi, eta hori egiten ez duten bitartean, ez dituzte gorpuak aurkitzeko eta
ateratzeko eginahalak egingo.

Neinor Homes
sustatzailea
ARRATE HOMES
merkaturatzen hasi da
Eibarren.
Obra berriko
82 etxebizitza izango
dira orotara.
Gimnasioa eta lokal
komunitarioa izango
dute, sukalde eta guzti,
bizilagunek erabiltzeko.
ARRATE HOMES EIBAR ERDIAN DAGO, Errebal plazaren,
Coliseo antzokiaren eta Errebal Plazia erabilera anitzeko zentro
berri eta modernoaren ondoan. Zentro berri horrek Merkatu Plaza
eta era guztietako gizarte eta kultur ekitaldiak hartuko ditu,
Errebal inguru hori herriko erreferente bihurtuz.
PROIEKTUAK LAU ERAIKIN BEREIZI AURREIKUSTEN DITU,
eta eraikin bakoitzak beheko solairua, sei solairu eta terraza
zabal eta argitsuak dituzten atikoak izango ditu. Eraikin berriek,
lehendik daudenekin batera, barne-plaza bat osatzen dute,
diseinu zainduarekin; plaza horretatik gimnasiora, sukaldez
hornitutako lokal komunitariora eta bizilagunen gune komunetara
sartu ahal izango da.
FATXADA AIREZTATU DOTOREKO MULTZO ARKITEKTONIKOA DA
eta, material-sorta bikainarekin batera, Arrate Homes bizitzeko aukerarik
onena bihurtzen du, zure eguneroko bizitza kalitatez eta erosotasunez
goza dezazun. Eraikinek Breeam jasangarritasunaren zigilua eta
domotikako aurreinstalazioa izango dituzte, domotikako pack batera
zabal daitekeena.
ETXEBIZITZAK 1, 2 ETA 3 LOGELAKOAK IZANGO DIRA.
Bezeroen eskaerak asetzeko eta distribuzioak, argia eta orientazioa ahalik
eta gehien optimizatuz diseinatu dira. Logela nagusia suite erakoa da,
komun pribatuarekin, eta horma-armairua dauka gainerako logelek bezala.
Logela nagusietan eta egongelan pertsiana elektrikoak daude. Etxebizitza
guztiek dituzte terraza zabalak, eta atikoetan bereziki zabalak dira.
INFOR
RMA
AZIO GEHIAG
GO:

https://www.neinorhomes.com/promocion/arrate-homes
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Europar Batasunari (EB) agur esan
eta bide berri bati ekin zion
Erresuma Batuak urtarrilaren 31n.
EBtik alde egiten duen lehen
herrialdea izan da eta galderaz
beteriko etorkizunari begiratzen
diote Erresuma Batuko 67 milioi
biztanleek. Tartean daude Peio
Astigarraga eta Ainara Moreno,
Londresen 20 urte baino gehiago
bizitzen diharduten eibartarrak.
Brexita nola bizi duten kontatu
digute.

Brexita
eibartarron
ahotik

E

rresuma Batuak EBko kide izaten jarraitu beharko luke, ala EB utzi?” galdera jaso zuten Erresuma Batuko
biztanleek 2016ko ekainaren 23an, eta
“EBko kide izaten jarraitu / EB utzi” izan
ziren erantzun posibleak. Botoa eman zutenen %51,9k bigarren aukeraren alde
egin zuen, hau da, Brexitaren alde (‘British’ eta ‘exit’ hitzen bateraketa, hau da,
britaniarra eta irteera berben lotura).
Mundu guztian entzun zen britaniarren
erantzunaren eztanda eta oihartzuna ez da
mututu oraindik. Ikuspegi berria zabaldu
da nazioarteko harremanetan, baina baita
Erresuma Batuaren barrenean ere. Akordioak zehazteko sasoia da, Brexit leuna
edo gogorra izango den zehazteko ordua,
Eskozia eta Ipar Irlandarekin zer gertatuko
den erabakitzeko momentua eta, batez
ere, britaniarrek dituzten galderak argitzeko unea.
Peio Astigarraga eta Ainara Moreno eibartarrek bi hamarkada baino gehiago daramatzate Erresuma Batuan bizitzen, Londresen hain zuzen ere. Ederki ezagutzen
dute herrialdearen errealitatea, eurak errealitate horren parte direlako. Zalantzekin
begiratzen diote etorkizun hurbilari, herritarren galdera askok ez dutelako erantzun
zehatzik oraindik.
Arrazoia: paradisu fiskalak
Udaberrian 27 urte beteko ditu Peiok
Erresuma Batuan bizitzen. Eibarrek eskaintzen zizkion lan aukera eskasak eta giroz aldatzeko gogoak eraman zituen Londresera. Lagun batzuen etxean pasa zituen lehen asteak, lana aurkitu arte, eta
denetarik egin du ordutik. “Zerotik hasi
nintzen eta mota guztietako lanak egin ditut: zerbitzari, platerrak garbitzen, sukaldean... Jende asko ezagutu nuen, lagun
minak egin nituen eta, diploma atera ondoren, itzultzailea naiz gaur egun”.

Erresuma Batua 1973an sartu zen Europar Ekonomia Erkidegoan eta 1993an
Maastricheko Ituna indarrean sartu zenean Europar Batasuna izena hartu zuen erkidegoak. Hala ere, britaniar askok mesfidantzaz ikusi dute Europarekin izandako
erlazioa hasieratik. Lehenik laboristak izan
ziren Europaren aurka egin zutenak 1970
eta 1980eko hamarkadetan, Erresuma Batuan neoliberalismoa zabaltzeko tresna bezala ikusten zutelako. Orain, ordea, kontserbadoreek egin dute gogorren Brexitaren alde. Peiok dio berehala antzeman
zuela Brexitaren aldeko mugimendua piz-

tu zen momentua. “Krisi finantzarioaren
ondoren EBk arazo handi bat zuen: paradisu fiskalak. EBk horrekin amaitu nahi
izan zuela esan eta, ondorioz, Erresuma
Batua Europatik atera behar zela esaten
hasi ziren paradisu fiskaletan interesak zituzten britaniarrak, baina beste aitzakia batzuk erabiliz”.
Londres erdian dagoen City of London
eremutik sustatu da Brexita Peioren iritziz.
Erresuma Batuko finantzen udal-barruti
garrantzitsuena da Citya, eta baita munduko nagusienetarikoa ere. “Finantza paradisuak hemendik kudeatzen dira eta he-
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guztia. ‘Charachter assassination’ prozesua egiten zuten, hau da, pertsona horren
izen onaren eta sinesgarritasunaren aurkako erasoa”.
Gainera, Theresa May presidente ohiak kanpainan gertatu ziren irregulartasunak ikertzeko orduan oztopoak jarri
zituela salatzen du Peiok. Bere ustez, “erreferendumean
Brexitaren aldeko emaitza irten behar zen nahitanahiez”.
Kanpainan erabilitako gezurrak, ordea, Erresuma BaPeio Astigarragak 27 urte beteko ditu Londresen bizitzen.
tuko gobernuaren aurka itzuBerak dioenez, britainiarrek erantzun bariko galderak dituzte
liko direla uste du Peiok.
Brexitaren inguruan.
“Erabilitako argudioak eta
mengo aberats gehienek atzerrian dute dipromesak gezurrezkoak edo ez errealak
rua”. Gainera, Theresa May eta Boris
izan direnez, ezin izango dira bete eta deJohnsonen gobernuen atzean finantzasengainu handia egongo da Brexitaren alerakundeetan interesak dituen jendea
dekoen artean. EBrekin tratua modu zaegon dela dio Peiok. “Andrea Leadson,
balean adostu beharko du Erresuma BaPhilip May (Theresa Mayren senarra) eta
tuak, puntuz puntu adosteko urte asko beJacob Rees-Mogg politikariak, adibidez, fihar direlako eta, horretarako, Europarekinantza mundutik datoz”.
ko parekotasun handia mantendu beharko
da. Beraz, promestu duten subiranotasun
Gezurrak, negoziaketak eta kaltetuak
berria eta askatasun magiko hori ez da
Peiok ezin izan zuen erreferendumean
existituko”.
bozkatu, ez duelako Erresuma Batuko naAbenduaren 31n 23:00etan (Erresuma
zionalitaterik. “Ez nuen atera eta ez dut
Batuko ordua, 00:00etan Euskal Herrian),
atera izan nahi. Nahikoa dut nazionalitate
jarriko da martxan Brexita behin betiko.
eta errege batekin”. Hala ere, oso gertutik
Beraz, hamar hilabete baino gutxiago dute
bizi izan zuen Brexitaren kanpaina. Bere
EBrekin akordio berriak adosteko. “Oso
ustez kanpainan erabilitako aitzakiak eta
denbora gutxi da adostu beharreko guztia
argudioak gezurrezkoak edo ez errealak
hitzartzeko eta, tratuak egiten ez badira,
izan ziren, “eta horrela frogatu izan da gebanaketa bortitza izango da. Inork ez du
rora”. Hedabideek izan duten jokabidea
nahi hori gertatzea”.
salatzen du eta jendearen adierazpen asEBrekin negoziatzeaz gain, Amerikako
katasuna urratu zela dio. “Kanpainan ezin
Estatu Batuetan (AEB) du begia Erresuma
zen Brexitaren aurka berba egin eta norBatuak eta Donald Trumpen gobernuarebaitek publikoki Brexitaren aurka egiten
kin merkataritza akordioak gauzatu nahi dibazuen, bere aurka jartzen zen mundu
tu. Peiok, aldiz, errezeloz begiratzen dio

kontu honi. “Erresuma Batuak EBtik inportatzen ditu produktu eta zerbitzuen
%50, eta AEBk ez du momentu batetik
bestera kopuru hori beteko”. Gainera,
AEBko produktuen estandarrak onartu beharko dituzte britaniarrek. “Adibidez, elikagaien estandarrekin elikagaiek eduki ditzaketen osagaiak zehazteko, etiketak jartzeko, animaliei eman ahal zaizkie gehigarriak zehazteko orduan”.
Erresuma Batua amerikartzeko bide horretan, AEBko konpainiek osasun zerbitzu
britaniarren gainean atzaparrak jartzeko
gogo handia dute Peioren iritziz. “Zati bat
pribatizatu nahi dute”. Horren ondorioak
latzak izango lirateke bere ustez, osasun
tratamenduak eta sendagaiak ordaindu
ezin duen jendea babesik gabe geratuko
litzatekelako.
Amerikartze horretan langileak izango lirateke kaltetuenak Peioren ustez. EBk lanbaldintzen inguruan ezarri dituen neurriak
pikutara joango liratekeela eta soldatak jaitsiko direla dio. Ordea, Erresuma Batuak
elikagai gehienak inportatu egiten dituztenez, bizitzaren kostua handitu egingo litzateke. “Gaur egun langile arrunt batentzat gauzak nahiko estu badaude, pentsa
zer izan daitekeen gero”.
Gizarte zatitua
Erreferendumeko emaitza nahiko estua
izan zen eta horrek Erresuma Batuko gizartea zatitu du Peioren iritziz. Gainera, azken urteotan xenofobia eta arrazismo
gehiago nabaritu dela dio, “baina Londresen gutxiago”. Atzerritarrak Erresuma Batuan sartzeko aukerak mugatzeko argudioa erabili zuten Brexitaren aldekoek, baina Peioren ustez britaniarren aurka egiten
du atzerritarrak ez jasotzeko nahi horrek.
“Adibidez, azken bi urteetan ez da jenderik etorri sagar- eta marrubi-uztak jasotze-
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ra (atzerritarrek egin ohi duten lana da), eta
jaso barik geratu dira. Eta guzti hori mugen kontua martxan egon gabe oraindik.
Bestetik, Brexitaren aurretik mediku eta
erizainen falta zegoen ospitaletan (20.000
lanpostu zeuden bete gabe), baina orain
zifra bikoiztu da”.
Egoera horren aurrean ikuspegi koloretsua behatzen du Peiok, “denetik egon
behar delako”. Urte honetan zehar Erresuma Batuak hartzen dituen erabakien eta
hauek bere bizitzan eragin ahal dizkioten
ondorioen arabera erabakiko du han jarraitu edo Euskal Herrira bueltatu. “Itzultzaile
lana izaten jarraituko dut, etxebizitza nahiko ziurtatuta dut eta aukerak ditut, baina
bizitzaren kostuak gora egiten badu, ez dakit hemen jarraitu ahal izango dudan. Hala
ere, hemengo bizimodua maite dut eta familiakoak bezalakoak diren lagun asko ditut, eta ez ditut utzi nahi”. Berak dioen bezala, Peioren egoera ez da larria izango,
baina Erresuma Batuan bizi diren atzerritar guztiek ez dute Peioren egoera berdina
bizi. “Nik ez dut arazo handirik, baina askok ez dute nik dudan zortea”.
Mundua zoratuta dago
Ainara Moreno 1997an iritsi zen Londresera unibertsitateko lagunekin, “ingelesa praktikatzeko asmoz”. Melbournen
(Australia) hiru urtez bizi ondoren, Londresera bueltatu zen eta han bizi da ordutik.
St. Mary’s ospitalean egiten du lan mediku obstetriko baten bulego-arduradun bezala, eta gustora bizi da Phil senarrarekin
eta Asier eta Nerea seme-alabekin.
Peio bezala, Ainarak ez du pasaporte britaniarrik eta ezin izan zuen erreferendumean botoa eman, baina haserretu egin
zen britaniarrek hartutako erabakiarekin.

Britainiarren tradizioari jarraituz, pub batean atera du argazkia Ainara Morenok.

“Ez genuen espero erreferendumean Brexitaren aldeko botoak irabaztea, baina
mundua zoratuta dago! Donald Trump
AEBn, eta Brexita eta Boris Johnson hemen... Pentsa!”. Bere ustez erreferendumean bozkatzeko orduan jendeak ez zuen
benetako gogoeta egin eta, gainera, manipulazioa egon zela dio. “Jende askok ez
zekien Brexita zer izango zen eta inork ez
zuen argi zeintzuk izango ziren horren ondorioak. Politikariek ez zituzten gauzak ondo azaldu, baina orain ondorioak ordaintzeko unea heldu da”.
Ainara denbora luzez bizi da Erresuma
Batuan eta bere iritziz herrialde independentea izan da beti. “Ez dugu eurorik, libra baizik, eta arlo ekonomikoan Commonwealtheko (Britaniar Inperioaren men-

pe zeuden lurraldeen mankomunitatea)
herrialdeen laguntza dugu. Erresuma Batuak herrialde aberats eta garrantzitsutzat
du bere burua eta uste du ez duela EBren
beharrik. Nire ustez ez da horrela. Gobernuak erabaki txarrak hartu ditu eta akatsak
egiten ari da”.
Ainarak ez ditu Brexitaren ondorioak nabaritzen oraindik eta 2021ra arte itxaron
beharko dela dio. “Momentuz, Europako
Parlamentuan ez dago Erresuma Batuko
parlamentuko kiderik, besterik ez”. Hemendik aurrera emango diren pausoak garrantzitsuak izango direla uste du, Erresuma Batuaren lehentasuna EBrekin merkataritza akordioa negoziatzea izanik. “Erresuma Batuak EBren ondasun eta zerbitzuetarako ahalik eta sarbide handiena
nahi du, baina herrialde guztiak ados egon
behar dira eta hitzaldi formalak martxoan
hasiko direla diote”.
Egunerokoan ere ez du aldaketarik igarri momentuz eta ez du uste aldaketa handirik ikusiko dutenik. “Hala ere, bisa beharko dugu EBko herrialdeetara bidaiatzeko eta Europako produktuak garestiagoak
izango dira dendetan”. Bestetik, atzerritarrek jasotzen duten tratamendua ez da
aldatu bere ustez, “Londresen bertan”,
eta bertan bizitzen jarraituko du. “Gurasoak eta anaia Xabi askotan etortzen dira,
baina Eibar bihotzean dut beti. ‘So, never
say never’ (Beraz, inoiz ez esan inoiz)”.
EBk ere gauza bera esan dio Erresuma
Batuari eta ateak zabalik utzi dizkio berriz
sartu nahi izanez gero.

...eta kitto!
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Publikoak ahalegina egin behar du
eszenari bizirik eusteko: kontzertu
gehiagotara joan, denok joaten garen
kontzertu horietatik haratago

david karba

Ez gaude eszenaren alde?
Bi hilabete inguru pasa dira Euskal Herriko historiaren musika talde garrantzitsuenetako batek Nafarroa Arenan bi kontzertu jendetsu eskainiz agur esan zuela. Eta ia denbora bera pasatu da punk talde mitiko bat itzuli zela BEC pabilioi handia bi egunez jarraian betez. Jende guztiak nahi du horrelako kontzertuetara joatea eta ordu gutxitan agortzen dira sarrerak. Aipatutako talde biak lokal txikietan, tabernetan edo gaztetxeetan hasi ziren.
Eszena bat sortu zuten bandak dira eta, beste talde asko bezala,
lau katuren aurrean jotzen hasi zuten ibilbidea.
Mota askotako kontzertuetara joateko ohitura duen pertsona,
musikaria eta ikuskizun antolatzailea izanik, hiru alderdiak eza-

lorea arakistain

gutzen ditut. Denon artean lan handia egin behar dugu hemengo eszena musikalari bizirik eusteko eta musikariek bira batean
dirurik ez galtzeko, edo taberna, kolektibo edo ilusioa duen jendeak errentagarriak ez diren gastuei aurre egin behar ez izateko.
Publikoak ahalegina egin behar du eszena bizirik mantentzeko:
orokorrean oso merkea den sarrera bat erosiz (sarritan sarrera librea izaten da), ikusi nahi zenuen taldearen aurretik jo duen taldea entzun eta, gustatu zaizunez, euren binilo edo kamisetaren
bat erosiz... Denok eman behar dugu zerbait eta kontzertu
gehiagotara joan behar dugu, jende guztia joaten den kontzertu
horietatik haratago.

Zeinek jar dezake lankide biren bizitza eta
40.000 herrikideren osasuna arriskuan?
Sentimendurik badu senitartekoei hots
egiteko gai ez den ugazaba horrek?

Zabor-dirua
Zer da pertsona izatea? Berrian irakurri diot Ana Galarragari litekeena izango dela, garunak laborategian garatzea ez ezik,
hildakoak berpiztea, genetikoki editatutako haurrak izatea edo animalia-gizaki hibridoak sortzea ere. Eta galdera: gu (hilkor, arrunt
eta %100 gizaki) bezalako pertsonak izango dira, gure eskubide
eta betebehar berekin?
Tarteka, roboten eta adimen artifizialaren jiran ere sortzen dira
modu bereko eztabaida filosofikoak. Legearen pisua nola jausiko
litzatekeen robot baten gain, huts egite batek istripu bat eragingo balu, esate baterako. Eta beldurtu egiten gara makinen matxinada bat datorkigula imajinatuz.
Baina nago, hilkor arrunton artean ere, badirela pertsonak eta bes-

telakoak, zientziak eta teknologiak baino beldur handiagoa eman
beharko liguketenak.
Zein pertsona-moduk jar dezake lankide biren bizitza eta 40.000
herrikideren osasuna arriskuan? Sentimendurik badu senitartekoei hots egiteko gai ez den ugazaba horrek? Fidatzekoak dira
irregulartasun ugariren aurrean esku-hartzen ez duten teknikari
eta politikariak?
Asimoven lehen legeak dio robot batek ezin diezaiokeela gizaki bati kalterik egin, ezta gizakiak kalterik jasan dezan utzi edo
onartu ere.
Bada, datozela robotak gutarrak ordezkatzera. Azken hauek zabor-diru truke hiltzen gaituzte eta.

gazteON

2-3 urterekin eskolan hasten garenean, jolasa izan ohi da nagusi. Lehen
Hezkuntzara jauzi egitean, ordea, jolas-orduak gutxitu eta ikasten eman
beharrekoak ugaritu egiten dira. Bigarren Hezkuntzan zer esanik ez, eta
ordutik aurrera ikasten jarraitzea erabakiz gero, bidea amaitezina bihur
daiteke: moduluak, graduak, masterrak, graduondoak…
Kontua hor bukatuko balitz, gaitzerdi, baina gero eta ohikoagoa da gaur egun
lanean hasteko ere ikasten segitu beharra: oposizioak, lan-poltsak, MIRa bezalako probak… amaierarik gabeko zurrunbiloa izan daiteke hain txikitatik hasitako bidea. Behin betiko lanpostua eta horrek dakarren ziurtasuna eskuratzeko,
beharrezkoa?

Noiz arte ikasten?
Egilea: Malen Illarramendi Beitia
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Zer diote mahai-inguruko kideek?

Irati Goikoetxea
Hezkuntza oposaketak

“Oposaketa tramite hutsa
da. Zu ez zara zenbaki edo
nota bat, eta azterketa gaizki
egiteak ez du esan nahi ez
duzula hezkuntzarako (edo
dena delakorako) balio“

Ikasketak:

“Oposaketak prestatzera
bultzatu nauena lan finkoa
edukitzea izan da, bizi osorako
den segurtasun horrek“

Ikasketak:

Magisteritza gradua.
Postgradua eta espezialitatea.
Hezkuntza oposaketak prestatzen.

Erizain laguntzailea.

Moha El Ghabali
Osakidetzako oposaketak

Ikasketak:
“Azterketa honetarako ikasten
dudan eduki gehienak ez du
zerikusirik gero egingo dudan
lanarekin“
Asier Azkue
Ertzaintzako oposaketak

Irene Garin
Medikuntzako ikaslea
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“MIR-a egitea medikuntzako
ikasleentzako ezinbesteko
baldintza da, hori gabe ez
zoaz inora. Horri esker lortzen
dugulako espezialitate
zehatza“

Administraritza eta Finantzak goi-mailako
zikloa.
Nazioarteko Merkataritza goi-mailako
zikloa.

Ikasketak:
Medikuntzako gradua.

Lan-munduan sartzeko, hainbat
kasutan, ezinbestekoa da gogor
ikasten jarraitzea, azterketa batean
behin betiko lanpostua edo plaza
egon baitaiteke jokoan; Hezkuntzan,
Osakidetzan eta Ertzaintzan, besteak
beste. Medikuntzaren kasuan, gainera, gradua egiten 6 urte eman ondoren, MIR izeneko azterketa gogorra
prestatu behar da espezialitatea lortzeko, oposaketak egin aurretik.
Nola ekin? Ikasi beharreko gaizerrenda ezagutu, materiala bildu,
eta ikasketa-plana egin. Horiek dira
lehen utratsak. Izan ere, ondo antolatzea funtsezkoa da, eta prestaketa baliagarria izango bada, oso
konstantea izan beharra dago, buru-belarri horretara jarrita. Horretan
dihardutenek distantzia luzeko proba gisa definitzen dute prozesua: in-

darrak neurtu behar dira bukaerara
gogotsu iristeko.

netan ere, atzeak erakusten omen
du aurrea nola dantzatu.

Adituek diotenez, temarioaz gain,
burua ere ondo prestatu beharra
dago proba hauei aurre egiteko; izan
ere, aurkezten den jende kopurua
oso handia izaten da eta gainditzea
nekeza izan ohi da. Hasieratik izan
behar da garbi, hortaz, egindako
lana “alferrikakoa” izan daitekeela,
helburua betetzea zaila baita. Bestela esanda, baikorra izan behar da, datorrena datorrela, ez etsitzeko. Esan
gabe doa gainditzeak, etorkizunera
begira, ziurtasun handia dakarrela
eta hori dela oposiziogile gehienen
aurkezteko arrazoia. Nolanahi ere,
lehenengoan gainditu ezean, egindako akatsetatik ikasi behar dela diote proba hauetatik pasatakoek. Ho-

Bestalde, bada dioenik era horretako azterketetan pertsona zenbaki
gisa ikusten dela, hau da, ez direla
benetako gaitasunak neurtzen, eta
hori nahiko fustragarria izaten dela.
Era berean, uste orokorra da ikasitako gaietako asko eta asko tramite
hutsa direla, alegia, gero lanean hastean ez dutela ia ezertarako balio.
Hori horrela, proba praktikoagoak
aldarrikatzen dituzte oposiziogileek.
Hala ere, gehienek onartzen dute zaila dela bide zuzenagoa topatzea plaza publiko finkoak lortzeko orduan.
GazteON!-etik zorte on-ona opa
diegu hainbesteko esfortzua egiten
duten guztiei!

AHOLKUAK
Dokumentazio ofizialaz soilik fida zaitez
Baldintza batzuk oposizio guztietan komunak diren arren, bakoitzak bere baldintzak eta prozesu
propioak ditu, urtetik urtera alda daitezkeenak.

Ikasketa teknikak erabili
Oso garrantzitsua da ikastea erraztuko dizun teknikak erabiltzea: eskemak, mapak, arau
mnemonikoak, laburpenak…

Antolatu eta planifikatu
Ezinbestekoa da prestaketa prozesua ondo antolatzea eta eduki bakoitzari behar duen denbora
eskaintzea.

Adituen laguntza jaso
Guztiz menderatzen ez dituzun trebetasun eta gaitasunak indartzeko adituengana jo.

Pentsamendu positiboa izan
Prestaketa prozesu osoan zehar indarrak dosifikatzea komeni da, helburu partzialak ezarriz.
Norbere buruari lorpen bakoitzeko errefortzu sariak egitea motibagarria da.
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Datu esanguratsuak
Plaza kopurua
Hautagai kopurua

Erakundeak

Ertzaintza
2020an 6.000 lagun inguru aurkeztuko dira eta 811 plaza (700 ertzain+111 udaltzain).

Hezkuntza
2019an ia 7.000 lagun aurkeztu ziren (6567) 1.825 plazatara.

Osakidetza
2018an 3.335 plaza eta 90.000 hautagai baino gehiago. 2020an 3.103 plaza aterako dira.

MIR
2020ko lehen azterketan ia 8000 plaza atera dira eta 16.000 lagun aurkeztu dira.

2.000

4.000 6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

. . . . . . . . . . . .

Kopuruak
90.000

Podcast-a entzun nahi?
Sartu zaitez etakitto.eus web
orrian, eta bertan aurkituko duzu
mahainguru honen grabazioa.

Mahai-inguru honen podcast edo audio-grabazioa
Spotifyn eta iVooxen entzun eta deskargatu daiteke. Plataforma horietan gazteON izenarekin aurkituko gaituzu. Oso modu errazean!

Noiz arte ikasten?

Spotify
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iVoox

...eta kitto!
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Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikasleek sortutako zerbitzuak
eta produktuak ezagutzera emateko asmoz egiten den Ikasenpresa Azokaren
9. edizioa otsailaren 6an, aurreko asteko eguenean, egin zen Untzagan eta
Txaltxa Zelaian horretarako prestatutako hiru karpatan. Tknikak antolatutako
ekitaldian EAE osotik etorritako Lanbide Heziketako 2.000 bat kaslek hartu zuen
parte eta 10:00etatik 13:00ak arte 444 Ikasenpresek denetariko proiektuak
aurkeztu zituzten. Egunak ere lagundu zuenez, eibartarrok aukera polita izan
genuen Lanbide Heziketako gazteek prestatutako denetariko lanekin gozatzeko.

444 proiektu
Ikasenpresa Azokan

...eta kitto!
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Eibar Eskubaloiak Udako Campus-erako izen-ematea zabaldu du
Uztailaren 23tik 30era Santoñan eskainiko duten Campus horretarako izena eman
daiteke otsailaren 24ra arte, “berdin dio eskubaloian dagoeneko jokatzen hasi diren
edo ez”. Informazio gehiago klubaren sare
sozialetan aurkitu dezakezue eta telefonozko kontaktuak hauek dira: 638 95 42 34
(Axier) eta 627 22 01 59 (Endika). Eibar Eskubaloiak, bestalde, beste sari bat jaso du:
oraingoan AFEDEGIk aurreko eguenean
Donostiako Aquariumean antolatutako galan, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak klubak egiten duen harrobi-lana eta Eibarren
antolatutako emakumezkoen Ohorezko Superkopa errekonozitu zituen aldi berean.
Azken jardunaldiaren errepasoa eginez,
1. Nazional Mailan jokatzen duen Somos
Eibar lehen taldeak “bi puntu baino gehia-

go balioa duen” garaipena eskuratu zuen
Beti Onak talde indartsuari 30-24 irabazita, atsedenaldian bost gol aurretik aldageleratu eta gero. Ipurua kiroldegiak erakutsi zuen sarrera “goraipatzekoa” dela
diote klubetik, “azken minuturaino animatu” zutelako. Mikel Zuloagak partidu
bikaina egin zuen oraingoan ere, 11 gol
sartuta, eta Fuentes atezaina ere gelditu
handiekin nabarmendu zen. Senior mailako beste bi taldeak ere garaile izan ziren
azken jardunaldian: emakumezkoen Mecalbek defentsa lan bikaina egin zuen
Txingudi Elgoibarri 33-10 irabaziz, eta gizonezkoen Eibar Eskubaloiak lehen taldearen emaitza berbera (30-24) lortu zuen
Tolosako bigarren taldearen aurrean jokatutakoan.

Waterpoloan Urbateko seniorrak garaile,
harrobikoak makalago
Azken asteburuan senior mailako bi taldeek ohiko bidetik jo bazuten ere, horrela Ligan sendo jarraituz, ez zen gauza bera gertatu harrobiko taldeen kasuan.
Euskal Herriko senior mailako ligan gizonezkoen taldeak 4-16 irabazi zion Bilboko Klub Deportiboari eta gauza bera egin zuen emakumezkoenak Orbean 11-7
Santoñari nagusituz “txinparta gutxiko partiduan”. Jubenil mailako taldeak, bestalde, 4-23 galdu zuen
Claret Askartzarekin Orbean taldeak baja garrantzitsuak zituela nabarmendu zen partiduan. Eta infantil mistoak, “alebinak neurri
handi batean”, 16-9 galdu zuen Irunen Bidasoa
XXI taldearekin, modu
horretan Espainiako txapelketarako sailkatzeko
aukerak galduz.

Carlos Justelentzat tiroko Zuloaga Saria
Aurreko asteburuan Arrateko tiro-zelaian Zuloaga Fundazioak eta Sociedad
de Tiro al Vuelok antolatutako Ignacio Zuloaga Sariaren lehenengo edizioa Carlos Justelentzat izan zen. Helize modalitatean jokatutako torneo horretan tiradore askok hartu zuten parte, baina inor ez zen irabazlearen
marka egiteko gauza izan: hamarretik hamar asmatu zituen
Justelek. Ignacio Suarez Zuloaga pintorearen birbilobak
1897 egindako “Autorretrato
de Ignacio Zuloaga, de cazador” kuadroaren erreprodukzioa eman zion irabazleari.

“Juanita” Astelenan
jaiotako raketista
hil da Mexikon
96 urterekin hil da Mexikon Juana Lizarzaburu Egaña, “Juanita” ezizenarekin ezaguna izan
zena frontoietan. Juana Eibarko pilota katedralean bertan jaio zen, Salome Egaña eta Jose Lizarzaburu bere gurasoak frontoiko administratzaile
ziren-eta. Oso gazte debutatu zuen, 13 urterekin
(raketista izateko 16 urte beteta izatea eskatzen
bazen ere), Madrid frontoian; Errepublika sasoiak
ziren. Behin Gerra Zibila hasita, Bartzelonara joan
zen eta han jarraitu zuen jokatzen. Familia ingurunea oso lotuta egon zen pilota munduarekin,
beste lau koinata ere raketistak izan zirelako, bere iloba batekin batera. 1939an exiliora irten behar izan zuen, Simon Otaola bere senarrarekin,
Francoren diktaduratik ihesi. Mexikon orduko
hartan ez zegoen frontoirik eta gazte zela laga behar izan zuen raketa “Juanitak”.

...eta kitto!
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Errugbiaz gozatzeko bi aukera bikain
Unben bihar eta etzi
O horezko B Mailako
partidu bi hartuko ditu
Unbek asteburu honetan, bietan ere puntu garrantzitsuak jokoan. Bihar
arratsaldean senior mailako gizonezkoen taldeak
Zarautz Babyauto izango
du aurkari arratsaldeko
16:00-etatik aurrera. Eibartarrek 29 puntu dituzte, bi talde bakarrik atzetik, eta beharrezko dituzte puntuak jaitsiera postuetatik ihes egiteko; kostaldekoak, bestalde, laugarren dira sailkapenean, 41 punturekin, eta aurkari zailak izango dira. Emakumezkoen taldeak, bere aldetik, euren ligako
laugarren norgehiagokari egingo dio aurre
domeka eguerdian eta faborito da Murallaren aurrean. Guntinek prestatzen dituen jo-

kalariek maila bikaina dihardute erakusten
eta liderrak dira sailkapenean, Valentziako
Les Abellesi puntu bakarra aterata. “Larregizko konfidantza alde batera lagata”, jardunaldi honetan ere irabazteko aukera dute.
Zaletuak gozatzeko aukera paregabeen aurrean daude.

Eibar eta Realaren arteko norgehiagokak ikusle
kopuruaren marka ezarri dezake Ipuruan
Domeka arratsaldean Ipuruan jokatuko den gipuzkoarren arteko derbiak marka ezarri dezake
Ipuruan orain arte jokatutako partiduetan. Salgai
jarri ziren 800 sarrerak berehala saldu ziren eta,
bazkide diren 5.800 lagunak partidura joaten badira (edo euren izenean sarrera beste bati ematen
badiote), orain arteko marka guztiak gainditu daitezke. Orain arte urrian Bartzelonaren aurka jokatutako partiduak jaso zituen ikusle gehien, orduan
7.295 izan baitziren norgehiagoka zuzenean jarraitu zutenak. Handik hilabetera, Real Madriden
aurkako partiduan, 7.045 lagun hartu zituen Ipuruak. 16:00etan hasiko den partiduan jokatuko duten talde bien artean oraingoan aurreko urteetan
baino alde handiagoa dago: Reala 6. postuan dago, 37 punturekin, eta Eibarrek 16. postuari eusten dio, 24rekin.

Andoni Mayo bigarren postuaz
jabetu da Euskadiko Txakurkros Ligan
Eibartarrak beste lasterketa bikain bat egin zuen Dexter txakurrarekin
aurreko domeka goizean Zierbenan jokatutako ligako azkenaurreko jardunaldian. Eguraldiak horretara behartuta antolatzaileek lasterketa murriztea
erabaki zuten, “zatirik gogorrena kenduta”. Guztira 96 parte-hartzaile batu
zituen proban, Andoni Mayo hirugarren izan zen senior gizonezkoetan eta
Sonia Dominguez zazpigarren emakumezkoetan. Emaitza horrekin, Mayok
dagoeneko ziurtatu du bigarren postua sailkapen orokorrean. Euskadiko
Txakurkros Ligako azken proba Muskizen jokatuko da martxoaren 1ean.

ASTEBURUKO AGENDA
FOBALLA
1. Maila
EIBAR - Real Sociedad (etzi, 16:00)
Emakumezkoen 2. Maila
EIBAR (atsedena)
3. Maila
Urduliz - VITORIA (bihar, 18:00)
Emakumezkoen Euskal Liga
EIBAR B (atsedena)
Ohorezko Erregional Maila
EIBAR URKO - Anaitasuna (bihar, 18:00)
1. Erregionala
URKI - Astigarragako (domeka, 12:15)
Zarautz - EIBARTARRAK (zapatua, 15:30)
Emakumezkoen Gorengo Maila
Mutriku - EIBAR (bihar, 18:45)
JUBENILAK
Ohorezko Maila Nazionala
San Juan - EIBAR (bihar, 16:30)
Euskal Liga
Añorga - EIBAR B (bihar, 18:30)
KADETEAK
Euskal Liga
Antiguoko - EIBAR (bihar, 14:30)
FOBALL-ZALETUA
Ipur Sagardot. - Bar Txoko (bihar, 09:00)
Feredu B. Aires - La Jara (bihar, 09:00)
Durango - Garajes Garcia (bihar, 10:30)
Slow XOK - Chic (bihar, 12:00)
Los Paisanos - JMR Erreform. (etzi, 09:00)
Illunpe Areto - Azkena Adahi (etzi, 10:30)
ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
SOMOS - Tolosa (bihar, 18:30)
Emakumezkoen Gipuzkoako 1. Maila
Egia Petritegi - MECALBE (bihar, 18:15)
Gipuzkoako 1. Maila
Urola Laztimendi - EIBAR (bihar, 18:15)
ERRUGBIA
Ohorezko B Maila
AVIA - Zarautz Babyauto (bihar, 16:00)
Emakumezkoen Ohorezko B Maila
AVIA - Muralla (etzi, 12:00)
SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
AVIA - Take Coach (bihar, 18:15)
WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
Portugalete - URBAT (etzi, 11:30)
Emakumezkoen Euskal Herriko 1. Maila
URBAT - Claret Askartza (bihar, 15:35)

AGENDA OSOA GURE WEB ORRIAN

...eta kitto!
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Koko-dantzak eta koko-eskia
izango dira nagusi bixarko egunian
eta aurtengo Aratostietan be
aparteko tokixa beteko dabe. Izan
be, jaixak iragartzeko aukeratu
daben kartel irabazlian, kokodantzarixak eta koko-marruak dira
jaun eta jabe. Joseba Imanol Vilas
donostiarrak koko-dantzarixak eta
koko-marruak ipiñi dittu sarixa
emon detsan kartelaren
marrazkixan, txapel gaiñian,
normalian lorak betetzen daben
tokixan. Hortxe dagoz Sasikartia,
Hartza, masustak, Martin
perratzaillia, Arraguetako Ama
Birjiñia, Batista kojua, burburixuak,
Kattalin eta Manuela, Petra…
Aratostiak aillegau dirala iragartzen
bixar bizi-bizirik geure artian ibilliko
diran personaje guztiak.

A

zken urtiotako martxari jarraittuta,
bixar etarako dittue koko-dantzak
Eibarrera Kezka dantza taldekuak.
Gure herrixa inguratzen daben basarrixak
egun bakarrian bisitatzeko larregi dirala
eta, urte batetik bestera txandakatzen juaten dira eta aurten Arrate-balle eta Gorosta auzuaren zati bat bisitatuko dittue. Aurretik, baiña, Merkatu Plazan egingo dabe
lehen agerraldixa, goizeko 08:30xetan.
Bertan koko-dantzak eskindu eta gero,
goiz guztia emongo dabe basarririk basarri, koko-dantzak eskintzen eta koko-eskian, bazkaltzeko ordua aillegau arte. Eta
arratsaldian, 19:00etatik aurrera, atzera be
urtengo dabe koko-konparsako kidiak,
Mauxitxa txarangakuekin batera, anbulatorixo paretik hasitta, herriko erdialdian
(Zuloagatarren, Toribio Etxebarria, Untzaga eta Calbeton inguruan) koko-dantzak
eskintzeko. San Andres elizaren atarixan
amaittuko dabe kalejiria koko-marruak.
Eguen Zuri
Eta asteburua atzian lagata, Eguen Zuri
egunian sartuko gara bete-betian jaixan.
Betiko moduan, bazkalostian, ikastetxiak
egitten dittuen kalejira eta jaialdixekin
ekingo detsagu egunerako planari. Kalejira
nagusixa 15:30xak aldera hasiko da, Amaña herri ikastetxeko, La Salleko eta Iturburuko ikaslien eskutik. Betiko moduan,
herriaren erdialdian ibilliko dira. Urkizuko
ikasliak, barriz, 14:45etan urtengo dabe kalejiran auzuan bertan eta, ondoren, parkian

Koko-dantza eta
koko-marruekin
batera hasiko dittugu
bixar Aratostiak
dantzak eskinduko dittue (eguraldi txarra
egin ezkero, ikuskizuna eskolan bertan
izango da). Aurtengo koko-jantzixetarako
aukeratu daben gaixa telebisiñua eta zinia
da. Urkikuak be eskolan eta auzuan ospa-

tuko dabe jaixa. Eta Aldatze eta San Andres ikastetxekuak, barriz, bakotxak bere
eskolan egingo dabez Aratostietarako preparau dittuen jaialdixak.
Arratsaldian, 17:00etatik aurrera, Lisker

...eta kitto!
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Aurtengo jaixak iragartzeko
kartelian koko-dantzarixak eta
koko-marruak dira protagonista
taldekuak dantzaldixa eskinduko dabe, Untzagan, eta ordu berian hasiko da Urkizutik
Untzagaraiño juango dan kalejira, Adolfo
Jainagaren trikitixa eskolakuekin. Eta Astixaren eskutik, barriz, kareta eta maskara
taillarrak egingo dira, 17:00etatik 19:00etara, Untzagan.
Barixaku Erregularra
Barixaku Erregularrerako programia
20:00etan hasiko da, Urkizutik Untzagaraiño Kaldereruak egingo daben kalejirarekin.
Bestiak beste, Kezka Dantza Taldia, ...eta
kitto! Euskara Elkartea, Txolarte, Ustekabe fanfarrea, Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako trikitilarixak, Lagun Taldea,
Untzagako jubilauen abesbatza, Kaleetan
Kantuz eta Jainagaren trikitixa eskolakuak

Kezka dantza taldekuak bixar Arrate-balle eta Gorosta auzuaren zati bat bisitatuko dittue.

egongo dira parte hartzen. Untzagara aillegatzian, 20:30xetan Kaldereruen abestixak eta dantzak eskinduko dittue eta, jarraixan, Aratoste Pregoia irakorriko dabe
Urbat waterpolo taldekuak. Afalostian, barriz, nahi dabenak parrandarako aukera
ederra eukiko dau, 23:00etatik aurrera
Deus Ez eta Kokein taldiak kontzertua
emongo dabe eta.

Aratoste Zapatua
Eguardixan ekingo detse Aratoste Zapatuko programari, San Kristobalgo Jai Batzordekuen eskutik Untzagan, karpan, animaziñua eta pintxo-potia egongo dira eta.
12:30xetatik 14:00xetara Rockalean taldiaren emanaldixa egingo da Untzagan eta
ordu berian hasiko da Aratostietako kuadrillen kalejiria, Ustekabekuak lagunduta.
Untzagan hasi eta amaittuko dabe, Calbeton, Bidebarrieta, Julian Etxeberria eta Toribio Etxebarria kaliak ziherkatu eta gero.
Arratsaldian, barriz, umiendako kokojantzi lehiaketia egingo dabe Galiziako
Kaldereruekin hasiko da Barixaku Erregularreko
programia eta Kokeinekin amaittuko.
Etxian (18:00etan) eta 18:30xetatik 20:30xetara umiendako berbenia eskinduko dabe Alaiki
taldekuak Untzagan. Han
bertan banatuko dittue
Aratostietako lehiaketetako sarixak, 19:00etan. Horrekin batera, 19:30xetatik 21:30xetara kalejiran
ibilliko da Brass Band taldia, Untzagatik hasitta.
Eta gabian dantzaldixa eskinduko dau atzera be
Alaiki taldiak, 23:00etatik
02:00xetara. Bestalde,
egun osuan egongo da
photocall-a Untzaga plazan, goizian 12:30xetatik
Domeka arratsaldian, 17:00etatik aurrera, umiendako Play-Back
Lehiaketia egingo da Untzagako karpan, DJ Arnok girotuta.

Aratostietako kuadrillen kalejiria egingo da
zapatu eguerdixan

14:30xetara eta arratsaldian 19:00etatik
21:00xetara.
Aratoste Domeka
Bixamonian, Aratoste Domekan, Usartza Txistulari Taldekuak 11:00etan hasiko
daben kalejirarekin esnatuko da eguna.
Eta arratsaldian, 17:00etatik aurrera,
umiendako Playback Lehiaketia egingo da,
Untzagako karpan, DJ Arnok girotuta.
Aratoste Martitzena
Eta Aratostieri agur esateko ordua aillegauko jaku Aratoste Martitzenian, baiña,
hori bai, aurretik ondo pasatzeko aukeria
eukiko dogu jaixaren azken txanpan:
17:00etatik 18:30xetara umiendako jolasak egongo dira Untzagan, Astixaren eskutik. Horrek amaittu eta jarraixan egingo
da sardiñaren entierru txikixa, Jainagaren
trikitixa eskolakuak lagunduta eta, plana biribiltzeko, Untzagako karpan umiendako
diskotekia egongo da, 19:00etatik aurrera,
Arima Cool Tour taldiarekin.

26

klisk batean
eibar

JOSE VILA: “Zeruraiño”.

...eta kitto!
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Eibarko Unibertsitateko Ikasle
Mugimenduak Herri
Unibertsitatearen 2. edizioa
egingo du hilaren 19 eta 20an.
Iazko esperientzia “aberasgarri
eta arrakastatsuaren” ondoren,
ekintzaz beteriko egitaraua
prestatu dute: mahai-ingurua,
tailerrak, hitzaldiak, antzerkia,
musika... Unibertsitatean eta
Gaztetxean egingo dira ekintzak,
eta bertan jan eta lo egiteko
bonoak jarriko dituzte salgai 7
eurotan. Informazio gehiago
lortzeko: euim.eibar@gmail.com
- Nolako ekintzak prestatu dituzue Herri
Unibertsitaterako?
Iazko hainbat ekintza mantenduko ditugu
(ezagutza jolasak, hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak eta bertso-afaria) eta, horrez gain,
jasangarritasunari buruzko mahai-ingurua
egongo da Hilario Manzanares Bergarako
aktibista ekologistaren eta Aimar Uribesalgo Oñatiko Natur-eskolako kidearen eskutik. Gainera, aurten sortu den ikerketa taldea aurkeztuko da eta landutako lehenengo tesiak plazaratuko ditu. Iaz teknologia eta
kapitalismoari buruzko hitzaldi bat ematera
San Mameseko ingeniariak ekarri genituen
eta aurten guk geuk abiarazi dugu ikerketa
talde bat. Talde honek energia berriztagarrien teknologien garapenak aztertuko ditu
kapitalaren dinamikan.
- N o l a j o a n z e n i a z k o H e r r i U n i b e r t s ita te a ?
Gure aldetik oso esperientzia aberasgarria eta arrakastatsua izan zen, lan handia
egin bait genuen. Asanbladari bultzada bat
eman zion, eta egonkortzen eta zabaltzen
goaz gutxinaka. Agian, Eibarko jende gehiago erakartzea gustatuko litzaiguke, ikasleak
batez ere. Horregatik, Eibarko Unibertsitatean eta Gaztetxean ospatuko dugu Herri
Unibertsitatea.
- N ol ak o e k in tz ak eg in di tu zu e u rt e an
ze h ar ?
Iazko esperientziarekin helburuak eta norabide finkatu ditugu aurten, eta unibertsitateko eguneroko bizitzan asanblada egonkortu egin da azken urte honetan. Gainera,
ikasle berriak batu dira. Urte hasieran barne-formakuntzak burutu ditugu: feminismoa, kapitalismoaren oinarriak, euskararen
auzia eta Txileko gatazka, adibidez. Horretaz gain, hainbat mobilizaziorekin egin dugu
bat: ingurumenaren ingurukoak, genero indarkeria, preso politikoak, U-30-eko greba…

XABIER IZKUE eta UXUE GARZIANDIA
(Eibarko Unibertsitateko Ikasle Mugimendua):

“Hezkuntza kapitalaren
esanetara dago”
- Ikasleen ahotsa entzuten da unibertsitatean?
Gure fakultatea besteengandik nahiko
baztertua dagoen arren, hasi gara Euskal
Herri mailako antolakunde ezberdinekin
harremanak izaten eta aurrerapausoak
ematen ahalbidetuko digute. Alde batetik,
EHUren instituzioetan parte hartzen hasi
gara, ikasle kontseiluan eta klaustroan sartu gara, erreminta moduan. Hala ere, Herri Unibertsitatea bezalako ekimenak prestatzea garrantzi berezi bat duela uste dugu. Horrek guztiak apurka-apurka ahotsa
ematen digu.
- Unibertsitate eredu berri baten alde egiten duzue. Zergatik?
Gure ustez, gaur egungo unibertsitate
ereduak babesten ez dugun sistema hori
ugaltzen du. Hau da, hezkuntza kapitalaren
esanetara dago. Batetik, ideologia burgesa
zabalduko duen gizarteko sektore intelektuala garatzen dute eta, bestetik, teknika
eta zientzia garatuko duten adituak sortzen
dituzte haien aberastasun metaketa bermatzeko.

- Nolako unibertsitate eredua ezarri nahiko zenukete?
Izenak dioen bezala, herritik sortzen den
eta herriarentzako den unibertsitate baten
bila gabiltza. Hau da, herritarrak heziko dituen unibertsitate batekin amesten dugu.
Estatua eta botere ekonomikoetatik kanpo
gelditzen dena eta gizartearen beharrak nola asetu ikertzeaz arduratuko dena.
- Zein pauso eman behar dira unibertsitate eredua aldatzeko?
Lehenik eta behin, ikasleriaren ikas eta bizi baldintzak hobetu beharko lirateke, begibistakoa baita hauen prekarizazioa krisiaren
testuinguruan. Hortik abiatuz eta baldintza
hobeak izaki, langileriaren botere hartzea
antolatzea gure esku dago. Honetarako,
hezkuntzaren (eta ondorioz unibertsitatearen) kontrola edukitzea estrategikoa litzateke. Dena dela, pausoz pauso goaz aurrera
egiten eta aurtengo Herri Unibertsitateari
egozten dizkiogun helburuak honakoak dira: komunitatea indartzea, gure arteko harremanak sendotzea, eta EUIMek konpartitzen dituen ideiak sakondu eta zabaltzea.

...eta kitto!
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“Kantua oso osasungarria da”

MARIA MONTES
(sopranoa)
- Eg o n z ar e te i n o iz C o l is e o A nt z oki a n ?
“In Cantibus”eko beste kide batekin, Ermuan bizi den Elena Roldan
kontraltoarekin hain zuzen, orain dela urte batzuk eduki nuen Coliseoan
abesteko aukera Bilboko Koro eta
Ganbera-Orkestrako solista gisa. Orkestra honetan bakarlari eta kantuirakasle gisa hartzen dut parte. “In
Cantibus” hirukotea sortu genuenean kontzertu ugari eskaini genituen,
baina arrazoi familiarrengatik geldirik
eduki dugu urte batzuetan. Dena dela, gutako bakoitza proiektu desberdinetan murgilduta egon da. Biharko
kontzertuan gurekin batera Anastasia Chermyavska pianista errusiarra
egongo da.
- Zer prestatu du zue Coliseora ko
bi h a rk o ?

Bihar, zapatua (otsailak 15) “In Cantibus” taldearen kontzertu lirikoa
hartuko du Coliseo Antzokiak, 20:30etik aurrera, Iker Freire tenoreak,
Elena Roldan kontraltoak eta Maria Montes sopranoak musika
klasikoaren ikuspegi orokorra eskainiko dute. Hainbat genero eta
musika-estiloen errepasoa egingo dute: abesti barrokoak, opera,
zarzuela… Hori guztia giro atsegin eta erakargarrian. Gehiago jakiteko
Maria Montes soprano eta kantu irakaslearekin egon gara.
Obra barrokoarekin hasiko gara,
kantu napolitanoak eskainiko ditugu
eta zarzuelarekin amaituko dugu.
Zarzuela jendeari asko gustatzen
zaio, beraz “in crescendo” joango
gara. Bakarka, binaka eta hirurak elkarrekin abestuko dugu.
- Ka n tu l ir ik o a o gi b id e du te n ek d io t e e z d e l a b a ka r r ik l an b i de ba t , b i z i tz e k o m o du b at e re b ad e l a. N ol a
i r it s i z a ra m un d u h o n et a r a?
Ni txikia nintzenean oso tipikoa
zen musika ikastea. Piano eta gitarrako goi mailako ikasketak egin ondoren kantu ikasketak egin nituen,
eta azkenean nire bizitza kantuari eskaini diot. Antzerki eskola profesional batean lanean egon nintzen 7 urtez kantu irakasle bezala Algortan.
Kontserbatorio pribatu batean nago
orain, kantu lirikoa eta modernoa

ematen. Nire bizitzako parte bat da,
gauza natural bat. Ezagutzen nauen
jende askok ez daki lanbide honetara
dedikatzen naizenik, eta harrituta
gelditzen dira kontzertu baten ikusten banaute.
- Kantu lirikoa osasuntsu dagoela
e s a n d a it e k e?
Nik uste dut momentu ona bizi
duela. Euskaldunako kontzertuak bete egiten dira. Gero eta zaletasun
handigoa dago, eta kontzertuetara
doan neurrian jendeari gehiago gustatzen zaio. Ikuskizun zoragarria da.
Gainera, gaur egun kantua ikasten
dagoen jende asko dago. Kantua oso
osasungarria da. Nik beti esaten dut
Gizarte Segurantzan sartu beharko litzatekeela. Gorputz oso lantzen da.
Ariketen bidez, ahotsaz gain gorputza ere konpontzen da.

O ts a il e ra k o a rg a z k i e ra k u s k e ta k ta b e rn e ta n
Otsailaren 29ra arte egongo da Klub Deportiboko Argazki Taldeak antolatu dituen hiru erakusketa hauek ikustera joateko aukera: Jaume Millanen argazkiekin erakusketa bana
prestatu dute Ambigu eta Portalea tabernetan. Eta Klub Deportiboko tabernan, berriz, Uztargi Klik izenburukoa ipini dute ikusteko moduan. Hiru erakusketak tabernak zabaltzen dituzten ordutegiaren barruan ikus daitezke.

...eta kitto!
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San Balentin, zumba eta erakusketa
Untzagan

Izarok kontzertua eskainiko du
maiatzaren 23an Coliseoan
Izaro Andres musikari mallabitarra maiatzaren 23an Coliseoan izango da. ‘Limones en invierno’ diskoa kaleratu berri du Izarok eta Madril,
Mexiko Hiria, Donostia, Baiona, Buenos Aires, Montevideo eta Santiago de Chilen joko du, besteak beste, bira honetan. ‘Om’ eta ‘Eason’ lanekin arrakasta handia lortu ondoren, bere ahots eztitsu bezain indartsua entzuteko aukera izango dugu herrian berriz ere, El Corte Inglesen
eta Hirurok tabernan zuzenean ikusteko aukera izan bait genuen orain
dela urte gutxi. Sarrerak laster jarriko dituzte salgai.

Untzagako jubilatu
etxeak hainbat jarduera
berezi antolatu ditu
datozen egunotarako,
gaur bertan hasita:
San Balentin eguna
ospatzeko, gaur
arratsaldean txokolatejana egingo dute eta,
gainera, bazkideen
artean elkarrekin urte
gehien daraman
bikoteari omenaldia
egingo diote. Bihar, berriz, belaunaldien arteko
zumba topaketa egingo dute Untzaga plazan
(jubilatu etxearen aldamenean). Ekitaldia Kaxarekin
elkarlanean prestatu dute eta, erakustaldia emaitu
eta jarraian, parte hartzen duten guztientzat luntxa
egongo da. Eta eguaztenean, berriz, 2012ko
otsailean hil zen Fausto Morgado margolariaren
lanekin erakusketa zabalduko dute. Martxoaren 8ra
arte egongo da ikustera joateko aukera, ohiko
ordutegian: astelehenetik barixakura, 19:15etik
21:30era eta zapatu eta domeketan, berriz,
12:00etatik 14:00etara.

Audrey Hepburn-en istorioa
gerturatzen

Poltsa eder askoak
serigrafia tailerrean
Benetako artelanak sortu zituzten martitzenean …eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik egin zen serigrafia tailerrean parte hartu zutenek. Arima Cool Tour elkartekoek emandako azalpenak entzun eta jarraian, oihalezko poltsetan Frida Khaloren irudia tintarekin serigrafiatzen
ikasi zuten eta, marrazkia apaintzeko, kolore biziko lorak ere egin zituzten. Emaitza ikusgarria izan zen eta, beraz, denak pozik irten ziren saiotik, bakoitzak bere gustora pertsonalizatutako poltsa eskuan.

XABIER ALDABE AZKARGORTA
I. urteurrena: 2019-II-15

Zu joan zara, baina zureg
gana
ako gu
ure ma
aitasuna
a ez.
Ez ditugu inoiz ahaztuko izan dituzun
ilusioa eta
a bizzipo
oza.
ETXEKOAK

Pagatxa emakume
elkarteak antolatuta
egiten den Emakumeen
Istorioak egitasmoaren
baitan, Audrey Hepburn
aktorea hobeto
ezagutzeko aukera
izango da astelehenean,
18:30etik aurrera
Portalean (ikastaro
gelan) egingo bideoforum saioan. Patricia
Perex Cotok gidatuko
du eta, beti bezala,
jarduera irekia eta doan
izango da.

...eta kitto!
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Gaur zabalduko dute Portalean Jabier
Villarrealen omenezko erakusketa
25 artistek hartuko dute parte margolari nafarra omenduko duen erakusketa
kolektiboan. Orain dela zortzi hilabete hil
zen, 57 urterekin, Jabier Villarreal Armendariz, justu Eibarren erakusketa egitea zehazten ari zenean. Bere hainbat lanekin
batera, honako honetan “pintura, eskultura, grabatuak eta instalazioren bat ere”
ikusi ahal izango da erakusketan. Guztira
Gipuzkoako eta Nafarroako 30 bat artis-

tek osatzen dute taldea (Villarreal ere kidea zen) eta hainbat erakusketa egin dituzte, besteak beste Donostian, Iruñean
eta Tafallan: “Arteaz hitz egiteko biltzen
garen taldea gara, eta hortik sortu zen
erakusketak egiteko ideia”. Villarrealek
marrazketa, teknologia berriak eta infografia erakusten zuen EHUn eta berari eskainiko dioten erakusketa ikusgai egongo
da martxoaren 8ra arte.

Txirrindularitzari eskainitako
doinuak entzungo dira
Coliseoan domekan

Ikasleek primeran pasatu
zuten Soroizen “Tramankuluak
eskolan” saioetan
Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasle guztiek izan dute “Tramankuluak eskolan” izenburuko saioa ikusteko aukera. Astean
zehar taldeka joan dira ikasleak Portalera, Jose Ramon Soroiz aktore ezagunak egin dituen saioak ikustera. Antolatzaileen berbetan,
“eskenatokian esperientzia handiko aktorea eta tramankulu batzuk
agertzen dira, eta horiei bizia ematen publikoa liluratzen duen testu
magikoa. Horixe da ‘Tramankuluak eskolan’, umeei gauza txikien
misterioak erakusten dizkien eta istorio miresgarriak asmatzeko grina pizten dien antzerki-obra xumea”. Guztira 7 emanaldi egin ditu
gurean Soroizek, Arrateko Andra Mari, Aldatze, Urkizu, San Andres,
La Salle, Amaña eta Iturburu ikastetxeko haurrentzat.

tartak
● enkarguak
etxera

Urtero bezala, txirrindularitza denboraldia musikaren erritmora hasiko dute Eibarko
Txirrindulari Elkartekoek,
Eibarko
Musika Bandak domekan Coliseo antzokian
emango
duen XI. Udaberriko Kontzertuarekin.
Carlos
SanchezBarbak zuzenduko
duen emanaldian
txirrindularitzarekin
lotutako piezak joko dituzte: “Txirrindularien Txirrinak”
(polka, Carlos Sanchez-Barba), “Las ruinas de Atenas” (Turkiako martxa, L. Van Beethoven), “A Salzburg impression”
(Deskriptiboa, D. Stratford), “Marcha militar nº1” (Schubert),
“Amadeus Favourites” (Medley, K. Mark) eta “Caballeria Ligera” (obertura, F. Von Suppe). Kontzertua 12:30ean hasiko
da, baina eguraldiak laguntzen badu aurretik, 11:15ean kalejira hasiko dute musikariek, Untzagatik abiatuta.

●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

LORADENDA
– Lora eta landare
natural eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

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

The Allnighters taldea
bihar ERMUAN
Bihar arratsaldeko 20:00etan
soulful rhythm & blues
taldearen kontzertua eskainiko
dute Ermuko Lobiano
jauregian. Oraingoan, gainera,
rock and roll, rhythm & blues,
boogie-woogie eta power-pop
erritmoei eusteaz aparte,
betiko boskoteak haize sekzioa
izango du lagun, Zigor
Martinezen saxoa eta Ruben
Salvadorren tronpeta eta
fiskornioarekin. Gasteizko
boskoteak 1988an hasi zuen
bere ibilbidea. Handik hamar
urtera taldea desegin ondoren,
2016an berriro bueltatu ziren,
inoiz baino indartsuago.
Zuzeneko emanaldietan indar
berezia du, bakoitza benetako
jaia bihurtu arte, beti ere
“Soulful Rhythm & Blues”
etxeko markarekin.

hildakoak

farmaziak

- Alberto Garcia Martin. 56 urte. 2020-I-30.
- Aurelio Ot Jimenez. 83 urte. 2020-II-4.
- Delfin Moreno Gonzalez. 91 urte. 2020-II-4.
- Jose Manuel Lopez Lopez. 73 urte. 2020-II-4.
- Maribel Lasa Gisasola. 81 urte. 2020-II-6.
- Manolo Lopez Martin. 61 urte. 2020-II-8.
- Mamen Juaristi Torrealdai. 56 urte. 2020-II-9.
- Encarnacion Gonzalez Bardaci. 89 urte. 2020-II-10.
- Juan Arizmendiarrieta Guridi. 79 urte. 2020-II-11.
- Clemente Herrero Gil. 90 urte. 2020-II-11.
- Severino Serrano Vargas. 86 urte. 2020-II-11.
- Luis Mª Iriondo Garate. 88 urte. 2020-II-11.

Barixakua 14

jaiotakoak

Barixakua 21

EGUNEZ
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

Domeka 16
EGUNEZ

Lafuente (Sostoatarren, 10)

Astelehena 17
EGUNEZ

Elortza (J. Gisasola, 18)

Martitzena 18
EGUNEZ

Iraundegi (Calbeton, 19)

Eguaztena 19
EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

Eguena 20
EGUNEZ

- Maryam Ourahou Louali. 2020-II-3.
- Muhammad Anees Awan. 2020-II-3.
- Nahia Perez Dontel. 2020-II-6.
- Danel Azpiazu Gomez. 2020-II-8.
- Haizea Campo Fernandez de Landa. 2020-II-10.

Barandela (Z. Agirre, 4)

Zapatua 15

EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)
Zulueta (San Agustin, 5)

GAUEZ BETI

-2020AN-

Barandela (Z. Agirre, 4)

telefono
jakingarriak

SUDOKUA
Familientzako dantza
DURANGON etzi
Domekan Durangoko
San Agustin Kultur Gunean
“Ehuna”, 1-5 urte bitarteko
haurrentzako dantza ikuskizuna
aurkeztuko du Txintxirrin
Konpainiak. Hiru emanaldi
egingo dituzte, 11:00etan,
12:00etan eta 18:00etan,
euskeraz, eta saio bakoitzak
ordu erdiko iraupena izango du
(+15 minutuko interakzioa).
Sarrerak 4 euro balio du
(3 euro Txikitxartelarekin).
Sormen prozesuak Jone
Amezaga del Frago eta Miren
Lizeaga González dantzari eta
sortzaile gipuzkoarrak batu
ditu, Paraiso Antzerkia Taldea
eta Dantzaz Konpainiaren
aholkupean.

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

SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola ....................900 17 11 71
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Eibar Ospitalea. ........943 03 29 00
Mendaro ospitala......943 03 28 00
Anbulategia...............943 03 25 00
Torrekua ....................943 03 26 50
Errepideak.................902 11 20 88
Ertzaintza ..................943 53 17 00
Eusko Tren................944 33 33 33
Lurraldebus ..............900 30 03 40
Pesa...........................900 12 14 00
Taxiak ........................943 20 30 71
...................................943 20 13 25
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

...eta kitto!
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Barixakua 14

Domeka 16

Martitzena 18

Eguena 20

EIBAR FACTORING

KONTZERTUA

IKASTEN

IKASTEN

10:00/20:00. Neguko
merkealdien azoka.
Toribio Etxebarria kalean.

12:30. XI. Udaberriko
Kontzertua (Txirrindulari
Musika), Eibarko Cielito
Musika Bandaren eskutik.
Eguraldiak laguntzen badu,
11:15ean, bandaren kalejira,
Untzagatik. Coliseoan.

10:00. “Intimitatea
pixkanaka galtzea. Arrazoiak
eta ondorioak” hitzaldia,
J.M. Mugikaren eskutik.
Sarrera librea. Armeria
Eskolan.

10:00. “Emakume
margolariak” hitzaldia,
Ricardo Aldamaren eskutik.
Sarrera librea. Armeria
Eskolan.

DOMEKAK KIROLIAN

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

14:45. Urkizu eskolakoen
kalejira auzoan eta dantzak
parkean (euria egingo balu,
ikastetxean).
15:15. Eskoletako taldeen
kalejirak.
17:00. Urkizun hasita eta
Untzagaraino, Jainagaren
trikitilari eskolakoen kalejira.
17:00. Dantzaldia, Lisker
taldearekin. Untzagan.
17:00/19:00. Umeendako
tailerrak: karetak eta
makillajea. Astixaren
eskutik. Untzagan.

Zapatua 15
KOKO-DANTZAK
08:30. Koko-dantzari eta
koko-marruen lehen
agerraldia, Merkatu Plazan.
09:00/15:00. Koko-dantzak
eta koko-eskea, Arrate-balle
eta Gorostako baserrietan.
19:00/21:00. Anbulatoriotik
hasita kalejira eta kokodantzak (Zuloagatarren,
Toribio Etxebarria, Untzaga,
Calbeton), Mauxitxa
txarangarekin. Amaiera
San Andres eliza parean.

GABONETAKO
HAUR PARKEA
11:00/14:00 & 16
6:30
0/20:3
30.
2-12 urteko haurrentzat.
3 euro (doan EMGI-ko
bonoarekin). Astelena
frontoian.

BATZARRA
16:00. Eibarko irratizale
elkarteko bazkideen urteko
batzarra. Eskarne jatetxean.

BISITA GIDATUA
17:00. Urte osoan ikusgai
dagoen erakusketa
ezagutzeko doaneko bisita
gidatua, euskeraz
(gazteleraz 18:30ean).
Eibarko Armagintzaren
Museoan.

17:00/19:45. Kirola
egiteko eta jolasteko gunea
(8-11 urte bitartekoentzat),
begiraleekin. Ipurua
kiroldegian (kantxan).

KIROLA FAMILIAN
17:30/19:30. Jolasteko
gune irekia, Haur
Hezkuntzako ume (2-5 urte)
eta gurasoentzat.
Ipurua kiroldegian.

PATINAK IPURUAN
17:45/19:45. Patinatzeko
pista. Ipurua kiroldegian.

Astelehena 17
ELKARRETARATZEA
12:00. Jubilatu eta
Pentsiodunena, pentsio
duinak eskatzeko.
Untzagan.

BIDEO FORUMA
18:30. Emakumeen
Istorioak: Audrey Hepburn.
Pagatxaren eskutik.
Sarrera librea. Portalean
(ikastaro gelan).

MAHAI-INGURUA
18:00. “Altzoa: 1995-2020
Elkartegintzaren lorpenak”.
Beheko Tokia jubilatuen
etxean.

Eguaztena 19
IKASTEN
09:11. Ibilaldia: BasauriOllargan parkea-Bilbo.
Bazkaria eraman. Trenaren
irteera ordua, Estazioan
(09:13ean Ardantzatik).

GURASOAK MARTXAN
18:00. “Bullying: qué es y
qué no es” hitzaldia, LH
eta DBH-ko ikasleen
gurasoentzat. Portalean.

EGUEN ZURI

KALEETAN KANTUZ
18:00. Dantza taldearen
entsegua. Untzagako
jubilatu etxean.
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

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

KIROLA FAMILIAN
17:30/19:30. Jolasteko
gune irekia, Haur
Hezkuntzako ume (2-5 urte)
eta gurasoentzat.
Ipurua kiroldegian.

KONTZERTUA
20:30. “In Cantibus”,
Bilboko Ganbera-Orkestraren
Iker Freire (tenorea), Elena
Roldán (kontraltoa) eta
Maria Montes (sopranoa),
solisten kontzertu lirikoa,
pianoarekin lagunduta.
8 euro (6 euro Coliseoaren
Laguna txartelarekin).
Coliseoan.

Erakusketak
Otsailaren 29ra arte:
– JAUME MILLANen argazkiak (I) (El Ambigu taberna)
– JAUME MILLANen argazkiak (II) (Portalea taberna)
– UZTARGI KLIK-en argazkiak (Depor taberna)
Martxoaren 8ra arte:
– “JABIER VILLARREALI OMENALDIA” kolektiboa (Portalea)
– FAUSTO MORGADOren margolanak (Untzagako jubilatu etxea)

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

Zorionak, HELENA!!
Hillaren 13an 7 urte
egin zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Martinen partez.

Zorionak, maittia,
hillaren 17xan 34 urte
beteko dozuz-eta.
Urte bat gehiago zure
onduan ospatzen. Asko
maite zaitut. Janire.

Zorionak, SUHAR, txipiroitxo,
domekan 4 urte egingo dozuzeta!!! Belarrittik tirakada bana
baitta juan zan astian urtiak bete
zenduezen tia ZIORTZAri eta
XAREri be!!

Zorionak, JON!!!!!
Domekan 5 urte egingo
dozuz-eta! Ondo
ospatu zure eguna.
Musu pillotia famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, AMATXO-Amama eta
AITXA-Aitxitxa, zuen 81 eta 82
urtebetetze egunian. Bihotzez,
zuen etxeko famelixa guztiaren
partez!!

Zorionak, OIER,
hillaren 11n 7 urte
egin zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixaren partez.

laztanak emoten...
943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, LUKEN!
Gaur bi urtetxo
betetzen dozuzelako.
Musu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Telmoren partez.

Zorionak, LIBE eta ANE!!!!!
Zuen 12. urtebetetzian. Asko
maite zaittuegu. Musu haundi
bat famelixa guztiaren partez.

Zorionak, UXUE!!
Gaur 5 urte betetzen
dozuz-eta! Patxo
haundi bat etxekuen
eta, batez be,
Maialenen partez!

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
15ean: 22:30
16an: 17:00, 20:00
17an: 20:30

(2 ARETOAN)
15ean: 17:00, 19,45, 22:30
16an: 17:00, 20:00(Antzokian)
17an: 20:30(Antzokian)

Zorionak, MARTIN,
zure 5. urtebetetzian!
Ez galdu iñoiz
bizitzeko poztasun
hori!

(1 ARETOAN)
15ean: 17:00, 19,45
16an: 17:00(Antzokian)

”El escándalo (Bombshell)”

”Aves de presa”

”Las aventuras del doctor...”

Zuzendaria: Jay Roach

Zuzendaria: Cathy Yan

Zuzendaria: Stephen Gaghan

Zorionak, ALEX! Bixar
urtetxua betetzen
dozula, pitxintxo!
Paaaaatxo potolo bat
famelixaren eta, batez
be, Mikelen partez.

iragarkilaburrak

i

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, beti ere 4 ASTERAKO,
honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira
gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– 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, komuna eta
ganbara. Berritua eta sartzeko moduan.
Igogailu jarri berria. Eguzkitsua eta kalefakzioarekin. Garajea aukeran. Tel. 610835256.
– Pisua salgai Ipuruan. 2 logela, egongela,
sukalde eta komun handiak, ganbara eta
despentsa. 72 m2. Argitsua. 90.000 euro.
Tel. 677-592504.

1.2. Errentan

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK

– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 652032117.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 631881161.
– Emakume batek pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 667-060292.
– Neska batek 2 logelako pisua hartuko
luke alokairuan. Tel. 662-012834.

3. Lokalak
3.1. Salgai

3.1. Salgai
3.2. Errentan

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

4. LANA

3.2. Errentan

4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

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

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta
garbiketak egiteko. Tel. 652-032117.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta
garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(10 urteko esperientzia eta titulua) eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 679912841.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688761191.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-644860.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603338209.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 603262842.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 641-821288.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 655094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 602-049781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-415374.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 611198906.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Derrigorrezko Formakuntza eta esperientzia. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Egunez. Tel.
643-278344.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 631-114125.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak eta gaixoak zaintzeko. Tel. 617571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 646-778839.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita
asteburuetan ere. Tel. 611-320827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687218845.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 608-641150.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak 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 nagusiak zaintzeko eta zerbitzari moduan. Esperientzia. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 632-776998.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 612-493913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta baserriko lanak egiteko. Esperientzia.
Tel. 631-820135.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 685-386485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 666-337755.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak ospitalean zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
602-850826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Laguntzaile titulua eta esperientzia.
Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Etxeetan laguntzeko ziurtagiriarekin.
Tel. 672-442318.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta baserri lanak egiteko. Esperientzia. Tel.
632-178228.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 603-186024.
Tania.
– Neska eibartarra eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Egunez. Tel. 699-306873.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-529198.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 688-724060.

– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Ordutegi malgua. Tel. 623288728.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
662-012834.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel.
602-384472.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 688724060.
– Emakumea eskaintzen da umeak eskolara eramateko. Tel. 649-025614.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 602-188264.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta beste edozein lanetarako.
Tel. 612-548108.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 602313634.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 697-285731.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 625-780365.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 643-992094.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Esperientziarekin.
Tel. 623-319422.

4.2. Langile bila
– Emakume euskalduna behar da umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko,
07:00etatik 14:30era. Hilean egun batzuk.
Tel. 636-379481.
– Zerbitzaria behar da asteburuetan jatetxe
bateko jangelan zerbitzeko. Esperientziarekin. Tel. 659-539861.
– Kamarera/o euskalduna behar da Eibarko
taberna batean. Bidali curriculuma helbide
honetara: tkteibar@gmail.com
– Dentista eta haginetarako higienista
behar dira. Bidali curriculuma helbide honetara: clinicadentalgestioncv@hotmail.com

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– DBH, Batxilergo, Matematikak, Fisika,
Kimika, Ekonomia eta Lengoaia klase partikularrak ematen dira. 2-3 laguneko taldeak.
Tel. 678-937827.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– 90eko ohe artikulatua salgai. Koltxoia barne. 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.

Hyundai KONA
ECO gama
Hyundai PersonAll
Partikularrentzako rentinga,
dena barne.
KONA Hibrido elektrikoa

293

€tik aurrera/hilean

BEZa barne. 48 hilabete. 10.000 km/urteko

Sarrerarik gabe.

Hemen da Hyundai Konaren ECO gama, gidatze hibrido eta elektrikoan berrienaz goza
dezazun. Mugi zaitez mugarik gabe Kona Elektrikoaren 619 km-ko autonomiarekin, edo
gozatu Kona Hibrido Berriaren Bluelink konektagarritasunarekin. Hilean 293 eurotik
aurrera eskuratu ezazu Hyundai PersonAll partikularrentzako rentingarekin, dena barne.

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

Olaso Polig., 17
943 74 14 80

Erakusketa berria

ARRASATE
San Andres Auzoa, 6
943 79 70 06

Hyundai KONA HEV gama: CO2-igorpen konbinatuak (gr/km): 114-122. Kontsumo konbinatua (l/100 km): 5-5,4. WLTP
homologazio-ziklo berriaren arabera lortutako kontsumo- eta emisio-balioak. CO2 emisioak (gr/km): 90-99, NEDC ziklo
korrelatuaren arabera lortuak. Hyundai KONA EV gama: CO2-igorpen konbinatuak (gr/km): 0 erabileran. ElektrizitateU
U
R
kontsumoa
(Wh/km): 150RT(bateria: 39,2 kWh) - 154 (bateria: 64 kWh). Autonomia erabilera konbinatuan (km)* (64kWh bateria) eta hirian (km)* 619 (64 kWh bateria).
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Kona Hibrido 1.6 GDi 103,8 kW (141VC) DT Klass modeloa, 293 €/hileko kuotarekin, BEZa barne, 48 hilabetez eta 10.000 km/urteko. Renting-eskaintza honek 2020/02/29ra arte balio du Penintsulan eta Balearretan. Beste epe eta kilometraje batzuetarako.
Eredu bistaratua: Kona Hibrido Style. Arriskua baliozkotzen duen eragiketa. Hyundai Renting produktua Aval Service Lease S.A.k eskaintzen du (*Autonomia ofiziala, WLTP Gidatze Ziklo Berriaren arabera. Gidatzeko moduak, baldintza klimatikoek,
errepidearen egoerak eta aire girotuaren edo berogailuaren erabilerak baldintzatuko dute benetako autonomia).
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