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eskutitzak

astean esanak
“Egungo sistema ekonomiko
globalizatuaren ardatzetako bat
garraio sistema masiboa da, bai
merkantziei, bai pertsonei eta bai
informazioari dagokionez. Eta
garraio sistema hau petroliotik
eratorritako materialetan oinarritzen
da ia-ia bere osotasunean.
Horretarako ez dago alternatiba-
rik. Baten batek esango du: `auto
elektrikoa´. Bada, ez. Egun
munduan petroliotik eratorritako
erregaiekin funtzionatzen duten
1.200 milioi kotxe daude. Ez dago
auto elektrikora trantsizio hori
egiteko adina baliabiderik,

ez denboraren, ez materialen ezta
beharrezkoa litzatekeen energiaren
ikuspuntutik. Eta, gainera, badira
elektrifikatu ezin diren ibilgailuak.
Kamioi batek beharko lukeen
bateria hain astuna da non ibiltzeko
ezingo lukeen kargarako gaitasunik
eduki. Eta gauzak garraiatzeko ez
bada, zertarako nahi dugu kamioi
bat? Zergatik dira erregai fosilak
gure energia iturri nagusiak?
Propietate fisiko eta kimiko
paregabeak dituztelako. Energia
berriztagarriek ez duten dentsitate
energetiko izugarria dute.
Petrolioan inbertitzen den energia
unitate bakoitzeko 17 sortzen dira;
eguzkiaren kasuan, energia
unitate bakoitzeko bi itzultzen ditu”

(LUIS GONZALEZ REYES, EKOLOGISTA)

“Euskal kultura burbuila bat da,
hori du arazo nagusia. Txio bat
nahikoa da gure literatur eta kultur
sistema osoa hankaz gora jartzeko,
eta horrek esan nahi du sistema
oso ahula dela eta oso harreman
prekarioan dagoela oinarrituta.
Gurea bezalako batean, sortzailea
kulturatik bizi ahal izatea miraria
da. Eta orain konturatu dira gure
autoritateak irakurle gutxi dagoela
euskaraz. Arazoa da jendeak ez
duela irakurtzen, ezer; zergatik
gaur egun katea hautsita dagoen,
hori da kontua. Zein da liburuen
rola, orokorrean? Liburu errazak
nahi dira, irakurleen pentsamendua
sendotzeko balio dutenak,
ikuspegi kritikorik gabekoak”

(FELIPE JUARISTI, IDAZLEA)
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MOTEL- Bizitasuna edo indarra falta zaiona. “Gaur argixak motelak dagoz”. “Tantua egin, pelota
motela aukeratu eta partidua erraz irabazi dau”.
Geldoa, azkarra ez dena. “Burua argi ta hankak motel”.
Gatzik gabekoa. “Berakatz-salda hau motela dago”.

KKULTURA ETA HHIZKKUNTTZAA PPOLITIKAA SSAAIILLA

((HHIZKUNTZA PPOLITIKAARRAKKO SSAAILBUURRUOORRDDEETTZZAA))

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gu-
tunak kaleratzeko orduan gutxieneko baldintza ba-
tzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak si-
natuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abize-
nekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia
derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da
20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Lu-
zera hori gainditzen duten testuak mozteko esku-
bidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz
gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu irain-

garririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain
hartuko bertan kaleratzen diren iritzien gaineko
erantzunkizunik. 

Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak
gutuna ez kaleratzea erabaki lezake. Bestalde, kar-
tak erredakziora heldu ahala jaso eta orden horre-
tan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali dai-
tezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erre-
dakzioa@etakitto.com

E rreda kz ioa

– OHARRA –
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AAurreko barixakuan “Txikitasunetik Handi” proiek-
tuaren harira Leader, Erein eta Itsaspen programen
onuradunak izan diran hainbat proiektutara bisitan juan
ziran Eusko Jaurlaritzako eta Debabarrenako Udaletako
ordezkarixak, Debemen Debabarreneko Landa Garape-
neko Elkarteko kidiekin batera, “ekimenak bertatik ber-
tara ezagutzeko”. Azaldutakuaren arabera, azken bi ur-
tiotan, 2018xan eta 2019xan, landa garapeneko 22
proiektu finantziatu dira aittatutako programa horren bi-
ttartez, Debemenen laguntasun eta aholkularitzarekin.
Diñuenez, “proiektu horrek 3 millioi euro baiño gehixa-
goko inbersiñua ekarri dabe gure eskualdera”. Aurreko
astian egindako bisitan Burugorri eraikiña eta bere ta-
berna kooperatibua (Itziar), Kirol Anitzeko Gunia (Men-
daro), Altzolako Gizarte Zentrua (Elgoibar) eta Ixua Ho-
tela (Eibar) bertatik bertara ikusi zittuen.

Landa garapeneko laguntasuna jaso daben proiektuetara bisita

Emakumeen Nazioarteko Egunaren hari-
ra, “Feminismua gorpuztu” dantza eta
flashmob-a egitteko asmua dago martxua-
ren 6xan (barixakua) Untzagan, 18:00etan.
Hori preparatzeko entseguak antolatu di-
ttue Kaxa mugimendu eta sormen gune-
kuak: aurreko astian izan zan lehelengo
saiua eta domekan egingo dabe bigarren
entsegua, 11:00etan, Ipuruako dantza-ge-
lan. Entsegu orokorra, barriz, otsaillak
28xan izango da, 19:00etan, Kaxa-ren loka-
lian (Jardiñeta, 3). Antolatzailliak diñuenez

“gure eskubidien alde kalian dantzatzera
animau nahi dittugu andra guztiak. Danen
laguntasuna bihar dogu, emakume indartsu
eta independientien kate bat aldarrikatze-
ko, salto egitteko, dantzatzeko eta sortze-
ko. Alkarrekin. Bardin detsa ez badozu au-
rretik sekula dantzatu, aurreskua, tangua,
break-dance, balleta edo reggetoia zer di-
ran ez jakittia… Gure asmua danak alkartu
eta androk dakagun indarra erakustia da da,
modu errez batian, danok gustora sentidu-
ko garan inguru batian. Animau!”.

“Feminismua gorpuztu” dantza 
eta flashmob-erako entseguak

Astelehenian egin zan …eta kitto! Eus-
kara Elkarteak antolatzen daben Mundu-
ko Janariak taillarraren otsailleko saiua,
Portaleko sukaldian. Oinguan Egipto aldeko
janarixari eskindutako taillarra izan zan eta,
parte hartzera animau ziranak, herrialde horretatik ekarrittako mahats-hostuak (warak-enab)
erabilli zittuen janarixa preparatzeko. Jatekuari laguntzeko “Karkadie” edo “Jamaika lora” ize-
narekin be ezagutzen dan edarixa hartu eben. Esaten dabenez, Cleopatrak urduri eguanian ho-
ri edaten eban. Eta, menua biribiltzeko, “Konafa” izeneko pastela be preparau eta jan eben. An-
tolatzaillien berbetan, “betiko moduan, oso giro politta egon zan. Danok hartu genduan parte
janarixak preparatzen eta bakotxak bere ‘rollituak’ egitteko aukeria be euki eban. Dana oso oso
goxua eguan”.

Pozik aritu ziren 
Egiptoko janarixa
preparatzeko taillarrian

Ixua Hotela izan zan aurreko astian bisitau eben tokixetako bat.

Preparau eta gero, tartia 
be izan eben egindakuarekin
sabela betetzeko.
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MMartitzen eguardixan bilduta egon
eta gero, Zaldibarko zabortegiko lur-
jausixa dala eta, Udalak Eguen Zuri
egunerako antolatuta zittuan jardueriak
bertan behera lagatzeko erabagixa hartu
eban. Jakiñarazi ebenez, “Eusko Jaurla-
ritzako Osasun Kontseilaritzaren Osa-
sun Publikoak emondako gomendixue-
ri jarraittuta, hezkuntza-komunidadiak
hartutako erabagixarekin bat etorritta”
hartutako erabagixa izan zan. Atzo aille-
gatzekuak ziran analisien emaitzen ara-
bera eta “Osasun Publikoko gomendi-
xuak indargabetu ezkero, ekitaldixak
Aratoste Martitzenian egingo lirakez”.

Aratostietarako antolatuta eguazen
jarduera horrek ez dira bertan behera
geratu diran bakarrak. Izan be, Eibarko
Unibersidadeko Ikasle Mugimenduak
(EUIM) atzo eta gaur egin bihar eban
Herri Unibertsitatea atzeratzia erabagi
dabela adierazi eban eguazten goizian
emondako prentsaurrekuan eta, ho-
rrekin batera, greba mugagabia hasi
eben, “Zaldibarko zabortegixan gerta-
tu danaren ondorioz eta azalpenak ja-
sotzeko asmuarekin”. Herri Unibertsi-
tatea aurrerago egitteko asmua dake,
baiña oindiok ez dabe horretarako da-
tarik ziheztu.

Eguen Zuriko jardueriak eta Herri 
Unibertsitatea bertan behera

“GRITO DE MUJER” 
COLISEO ANTZOKIXAN
Dominikar Errepublikatik deittu
daben “Grito de mujer” izeneko
ekimena martxuan zihar burutuko
dabe mundu osuan, hainbat
herrialdetan horren harira egingo
diran jardueren bittartez. Oinguan
aukeratu daben goiburua “¿Quien
grita por ti?” da eta Eibarren be isla
eukiko dau mundu maillako
ekimenak: martxuaren 8xan,
12:30xetan Coliseo antzokixan izango
da saiua, Eibarko Kulturaren
laguntasunarekin eta, bestiak beste,
Untzagako jubilau etxiak, Itzamna
Poesia Taillarrak eta La Red Teatrok
hartuko dabe parte. Nahi dabenak
sarrera erosteko aukeria daka, 3
eurotan, Coliseo antzokiko leihatillan
edo Kutxabanken.

Energia Berriztagarrixetako
ikasliak greba mugagabia
hasi dabe.

ZZuuhhaaiittzz  EEgguunnaa
MMaarrtxoaren 1ean   ((iiggaannddeeaa))

Basoak: gure babesle
– Airea garbitzen dute
– Aldaketa klimatikoari aurre egiten diote
– Biodibertsitate iturri dira
– Fruituak ematen dizkigute
– Euri ura xurgatzen dute
– Airea iragazten dute
– Zarata gutxitzen dute
– Itzala ematen dute
– Egurra eta energia ematen digute
– Gure bizi kalitatea hobetzen dute

Zer landatuko dugu domekan?
– LIZARRA

– HARITZA

– GOROSTIA

– PAGOA

EGITARAUA
TTooppaagguunneeaa ((0099::3300))
Eibarko Klub Deportiboan
(T. Etxebarria, 16)

IIbbiillbbiiddeeaa ((0099::3300//1100::3300))
Denok elkarrekin egingo dugu
1,5 km-ko igoera oinez, Iturburu
ikastolaren ondoko Eztiagaraino

TTaaiilleerrrraa  eettaa  LLaannddaakkeettaa
((1100::3300//1122::0000))
Lau motatako 40 zuhaitz
landatuko ditugu guztion artean

Haammaikkeettaakkooaa ((1122::0000//1133::0000))
Lana egin ondoren
indarrak berreskuratzeko

Ibbiilbbiiddeeaa ((bbuueellttaa)) ((1133::0000//1144::0000))
Jaitsiera Eibarrera

OINEZ JOATEN EZ DIRENAK
ZUZENEAN JOAN DAITEZKE
EZTIAGARAINO 10:30EAN
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AAurreko astian egin zan neguko be-
herapenen azokaraiño eruan eben
Euskeraz Primeran kanpaiñia …eta
kitto! Euskara Elkartekuak, azoka za-
baldu zan hiru egunetan mahaixa ipi-
ñitta. Gerturatzen zan jendia eroske-
tak egitterakuan euskeria erabiltzera
animatzen aritu ziran eta, ekimenare-
kin bat egin eben guztien artian zoz-
ketia egin eben barixakuan: Beatriz
Zabaletari tokau jakon sarixa, 100 eu-
roko erosketa-txartela eta, argazkixan
ikusten dan moduan, pozarren jaso
eban sarixa barixakuan bertan, …eta
kitto! Euskara Elkartiaren egoitzan.

Beatriz Zabaletari
tokau jakon 
100 euroko 
erosketa-txartela

Deban, Lasturren, Itziarren, Endoian
eta Elorriagan jaixo eta Eibarren bizi
diranak bazkarixa egingo dabe maiatza-
ren 9xan Eibarren, Kasinuan (Eibarko Bi-
zikleta Plazan). Bazkarira juan nahi da-
benak 50 euro sartu biharko dittu Labo-
ral Kutxako kontu honetan, izen-abize-
nak argi ipiñitta: 0231160153. Informa-
ziño gehixago nahi dabenak 615790496
(Otola), 682180170 (Agustin) edo
688825743 (Mikel) telefono zenbakixe-
tara deittu leike.

Deba eta inguruan 
jaixotakuendako 
bazkarixa 
antolatzen dabiz

Martxuaren 8rako programaziñuaren ba-
rruan egingo dan “Emakumeen ekarpe-
nak Eibarko industrian” izeneko erakus-
ketia preparatzeko biharrian dihardue eta,
bestiak beste, jendiak gaixa-
rekin lotuta euki ahal daben
materixala biltzen ari dira
Andretxean. Arduradunen
berbetan, “Eibarko andrak
industrializaziño prozesuan
izandako eragiña erakutsi
eta islatzeko balixo daben
gauzak bildu nahi dittugu:
josteko makiñak, damaski-
natutako piezak, erremin-
ttak, erropak…baitta orduan
sasoian egindako argazkixak

eta dokumentuak be”. Erakusketia osatze-
ko zeozer euki ezkero edo informaziño
gehixago eskatzeko Andretxeara (Zezenbi-
de, 9) juan leike.

Eibarko andren erakusketarako materixal 
bilketiarekin jarraitzen dabe

T
U

T
U
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M

E
N

D
I

IDURRE 
IRIONDO
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BBarrenako atzeko aldia eta Azittaingo tren gera-
lekua lotzen dittuan oiñezkuendako pasabide ba-
rrixa zabalik dago eguaztenaz geroztik. Ego erre-
karen gaiñetik doian zubi barrixa egitteko biharrak
340.856 euroko kostua izan dabe eta Obras Espe-
ciales Edificacion e Infraestructuras, adjudikaziñua
lortu eban enpresak egin dittu. Zabaldu barri daben
pasabidia Injelan SL ingeniaritzak idatzitako proiektu
batian oiñarritzen da: 31,40 metro luze dittuan zubi-
xa da eta, asmua, bertatik ibilli bihar diranendako le-
hen eguana baiño erosuagua izatia da. Asmo horre-
kin aldapia leundu dabe, urtietan auzokuak eskatu
daben moduan.

Zabaldu dabe Barrena eta
Azittaingo geralekuaren
arteko pasarela barrixa

Ahoztar Zelaieta ikerketa kazetari, idazle eta kri-
minologo euskaldunak “El narco oasis vasco. Ca-
pos del narcotráfico y mafias policiales con impu-
nidad poíitica” izenburuko hitzaldixa emongo dau
astelehenian, 19:00etan Arrate Kultur Elkartean.
Bakion bizi dan kazetarixak Egin egunkariko iker-

keta tal-
dian jardun
eban biha-
rrian eta, ondoren, Ardi Beltza eta Ka-
le Gorria aldizkarixetan be ibilli zan la-
nian. Zelaietak batez be politika eta
ustelkerixa kontuen gaiñian idatzi dau
eta beriak dira “Euskadi SA: el gen
corrupto del PNV”, “ Jóvenes buru-
kides bizkainos. Clientelismo y "fon-
tanería" en el PNV”, “La casta vasca.
Mafias y gobierno vasco en la última
década”, “Kutxabank. El saqueo de
Euskal Herria” eta “Evasores, moro-
sos y millonarios vascos” liburuak.

Ahoztar Zelaietaren 
hitzaldixa astelehenian

Orain urtebete gaixotasunak
ekarri zizun kaltea
ama ezin hobea zinen ta
emazte paregabea
oso gogorra egiten zaigu
zure falta onartzea
ez zaitugu inoiz ahaztuko
guztiontzat zinen maitea
hala ere gure bihotza dugu
itxaropenez betea.

ITZIAR 
OLAIZOLA
LOYOLA

(11..  uurrtteeuurrrreennaa: 2019-II-24)

Beeree aaldeekko  URTEEUURRRREENN  MMEEZZAA  oospaattukkoo  daa
hhiillaarreenn  2233aann,,  1122::0000eettaann,,  SSaann  AAnnddrreess  ppaarrrrookkiiaann

asteko

datua
111144..005500

llaagguunn  juan ziirraann liibbuurrutegira 20199. 
uurrttiiaann,,  iiaazzkoo  uurrtekko memoorrixaren 
aarraabbeerra. TTxxoosstteennaakk  jasotzeenn  ddaabbeenneezz,
3399..332299 dokuummeenntu mailleeggaattuu  zzittuen 
eettaa  33.79933  llagunekk  hartuu  eben partte 
iirraakkuurrkkeettaa  eettaa  bbiizziitzaa  oossookko ikaskkuntzza 
ssuussttatzeekkoo  aannttoollaattuuttakoo  2222 saaiiuueettaann..
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Nathali Chuchon Peruko hiriburuan jaio zen, Liman, Ate Vi-
tarte distrituko San Gregorio auzoko Huascar kalean hain
zuzen ere. “Oso atsegina da eta musika kreoleak garran-

tzia handia du han”, esan digu Nathalik. Musika da bere pasio
handienetako bat, kirola moduan, foballa batez ere. Universitario
de Deportes taldearen zalea da, baina Eibar FTk toki garrantzitsua
du orain bere bihotzean. “Eibar Lehen Mailara igo zen eguna
ahaztezina da, jokalariekin zelaian ospatu genuen”.

Bihurria, baina arduratsua
Lau alabetatik gazteena da Nathali, eta baita bihurriena ere.

“Ahizpa nagusienak ondo jokatzen zuen boleibolean, bigarrena
abeslari profesionala da eta hirugarrenak musika kreolea lantzen
du”. Nathalik denetatik egin du (“boleibolean, foballean, abesten,
musika bandan...”) eta, arduratsua izateaz gain, lider izaera izan
du beti. “Aratosteetan, San Gregorion, mutilek neskak inguratu
eta margotu, ura bota eta hainbat gauza egiten ziguten. Orduan,
behin bihotz hartu eta mutilak erasotzeko plana egin genuen
Huascar kaleko neskek. Kalea asfaltatu gabe zegoen eta lokaztu
egin genuen ura botaz. Orduan, mutil bat pasatzen zenean bera-
rengana korrika joan eta lokatzetara botatzen genuen, beste gau-
za batzuen artean”. Egun hartako garaikurrak etxean gorde zituen
Nathalik (mutilen lepokoak, txapelak eta abar). “Ordutik aurrera
ez ziguten gehiago adarrik jo eta bizilagun guztiek gogoratzen du-
te aratoste hura”.

Bere jatorriaz harro
Hiriburuan jaio arren, Ayacucho izeneko gune menditsuan dute

etxea Nathaliren gurasoek. Hiriburuko hainbat biztanlek gutxietsi
egiten dituzte Andeetako mendilerro inguruan bizi direnak, baina
Nathali bere jatorriaz oso harro dago. “Asko gustatzen zait hango
ingurumena eta kultura”. Ayacucho inguruan bizi zen gatazka ar-
matuaren ondorioz, Nathaliren gurasoak Limara joan ziren eta atze-
an utzi zuten euren jatorrizko hizkuntza. “Hizkuntza ugari daude
mendilerroan (kitxua dialekto ezberdinak, aimara...), baina nik ber-
ba batzuk bakarrik ikasi nituen aitxitxa eta amamarekin”. Ama hiz-
kuntza gaztelera izanik, ez du arazorik eduki hemengo jendearekin
harremanak izateko, baina euskeraz egitea
gehiago kostatzen zaio. “Berba batzuk ikasi
ditut eta alabak euskeraz egiten duenez, be-
rarekin gehiago ikasten dut”.

Musika odolean
Gurasoengandik jaso zuen musikarekiko

maitasuna, “odolean daramagu”, eta 7 ur-
terekin lehiaketetan parte hartzen hasi zen.

“10 urterekin estatu mailako lehiaketa irabazi nuen Nekazarien
Egunean, ‘Buscaré un mundo nuevo’ mulizarekin”. Peruko ge-
nero musikal bat da muliza. “Herriari, bizitzari... abesten dioten
poesia antzekoak dira”. Nathalirentzat edozein toki da ona abes-
teko, baita lantokia ere. “Joskintzan egin nuen lan eta lanean irra-
tia entzutea debekatzen zigutenez, abestu egiten nuen. Nirekin
lan egin nahi zuten langile guztiek”. Eibarren ere izan dugu bere
ahots ederraz gozatzeko aukera hainbat emanalditan, eta he-
mengo doinuak ikasteaz gain, bere jaioterritik ekarritakoa eraku-
tsi nahi izan du. “Peruk asko dauka munduari erakusteko”.

Peruko zaporeak Eibarren
Musikak batu zituen Nathali eta Carlos Sanchez-Barba Eibarko

Musika Bandaren zuzendaria, bere senarra. Eibarren familia osa-
tu dute biek eta musika giroan hazten doa euren alaba, Cruz.
”Jaio eta sei egunetara bandaren kontzertu batera eraman ge-
nuen”. Amak Peruko kontuak kontatzen dizkio (eta kitxuazko ber-

ba batzuk ere), “abesten eta saltoka joaten
gara eskolara”, baina musikaz gain, hango
jakiak ez dira falta etxean. “Chaufa arroza,
cevichea, solomo saltatua, kausa betea, oi-
lo ajia, anticuchoa...”. Peruko sukaldaritzak
mundu mailako ospea hartu du azken urte-
otan eta Nathaliren etxean Andeetako he-
rrialde horretako zaporeaz gozatzeko auke-
ra dago.

Peruko ahots
eztitsua

Atzeko etxean bizi den Zendoia familia asko maite du Nathalik. Ekhi Belar

“Amak esan ohi zigun esaldia da.
Berari jaramonik egiten ez bagenion,

errieta egingo zigula jakiteko”

“Guerra avisada
no mata gente”
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Martitzen arratsaldean
bildu zen bigarrenez
“Zaldibar Argitu

Orain” herri-plataforma, Arrate
Kultur Elkartean. Aurreko za-
patuko mobilizazioa oso modu
positiboan baloratuz hasi zen
bilera eta, jarraian, datozen
egunotarako ekintzak lotzen
hasi ziren: eguaztenean Coli-
seo antzokian azalpenak ema-
teko Udalak deitu zuen bilera-
ren aurretik, elkarretaratzea
egin zuen eta, ondoren, beste
herritar askok bezala, platafor-
mako hainbat kidek euren gal-
derak eta kezkak azaldu zituz-
ten bilera irekian. Bihar eguer-
dian, berriz, Aratoste Zapatuan
egiten den koadrilen kalejira
eginez gero, maskarilla jantzi
eta horren atzetik kalejiran joa-
tera animatu nahi dituzte herri-
tarrak. Eta bertan behera gera-
tuz gero ere, plataformakoak
eta eurekin bat egitera anima-
tzen diren guztiak berdin-ber-
din irtengo dira kalejiran,
12:00etan Untzagan batu eta
bertatik abiatuta.

Aurrera begira, Zaldibarren

zer eta zergatik gertatu den ar-
gitzeko lanean jarraituko du
plataformak eta, beraz, astero-
ko bileren martxari jarraituko
diote, martitzenetan, arratsal-
deko 19:00etan, Arrate Kultur
Elkartean (1. solairuan).

CColiseoko bilerarekin 
haserre

Eguazten arratsaldean “Zal-
dibarko zabortegiaren inguruan
azken egunetan argitaratutako
berrien eta herritarren artean
sortutako kezkaren aurrean”,
Eibarko Udalak deitutako bile-
ratik haserre irten ziren bertara
joandako herritar gehienak. Bi-
lera irekia ia lau ordukoa izan
arren, Coliseora joandako as-
korentzat “zirkoa” izan zen.
Herritarrek egindako galderei
zuzen erantzuteko baino, “eu-
ren buruak zuritzeko” bilera
izan zela iristen diote gehienek.
Bilera amaitu eta jarraian, jen-
dea bereziki haserrarazi zuten
bi gauza azpimarratu ziren
gehienbat: azalpenak emateko
mahaian Iñaki Arriola ez egotea
eta Elena Moreno sailburuor-

deak Zaldibarko zabortegian
sustantzia arriskutsurik ez da-
goela esatea. Nahi duenak
Udalaren web orrian ikus deza-
ke bilera osoaren bideoa, You-
Tuben (https://youtu.be/Nc-
KaQCug-JY).

Verter Recycling 
enpresaren adierazpenak
gertatutakoaren inguruan

Zabortegiaren kudeaketaz
arduratzen den Verter Recy-
cling enpresak adierazpenak
egin eta informazioa emateko
verter.eus web orria erabiltzen
dihardu aurreko asteaz geroz-
tik eta eguaztenean adierazpe-
na eman zuen argitara bertan.
Beste ezer baino lehen, “za-
bortegia erori zenetik enpresa-
ren ardura nagusia Joaquin eta
Alberto erreskatatzea” izan
dela berretsi zuten. Enpresako
ordezkarien berbetan, “hasie-
ra-hasieratik saiatu gara haien
familiengandik hurbil egoten,
eskura duguna ematen eta
egoera gogor honetan babesa
azaltzen, eta, noski, aginpide
eskudun guztiekin erreskatean

kolaboratzen”. Horrekin bate-
ra, istripuak “inguruan eragi-
ten ari den eragozpenengatik
eta kezkengatik benetan atse-
kabetuta” daudela diote. En-
presaren berbetan, “eskura
izan dugun guztiarekin lagundu
dugu Batzorde Teknikoaren la-
na, segurtasuna bermatzeko
eta Zaldibarko, Eibarko eta Er-
muko herritarrei lasaitasuna
emateko. Espero dugu egoera
lehenbailehen normalizatzea,
teknikariak eta emergentzia-
taldeak egiten ari diren lan in-
tentsuen bitartez”.

Istripua gertatu osteko le-
hen momentutik “enpresa ko-
laboratzeko prest agertu dela”
argi laga nahi dute eta, euren
berbetan, ”istripuaren kausak
ezagutzeko interes handiena
enpresak dauka. Ikerketan
emaitza konkretuak eta behin
betikoak lortu arte, enpresak
ezin du egin balizko kausei bu-
ruzko ez adierazpenik ezta ba-
loraziorik ere eta, beraz, ez di-
tu egingo. Denbora beharko
da istripuaren kausak zehazte-
ko. Horrenbestez, gertakarien

Zaldibar Argitu Orain! herri plataformak 
mobilizazioekin jarraituko du

Jendetza batu zen antzokian eta bilerak
luze jo zuen, baina joandako gehienak
haserre irten ziren bertatik.
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gaineko datu zehatzak eduki
arte, beharrezkoa iruditzen
zaigu jarrera zuhurra azaltzea
publikoki. Funsgabeko supo-
sizio eta zurrumurru guztiek
ez dute une honetan behar
den gutxieneko zehaztasun
teknikoa”.

Hala ere, zabortegiaren jar-
duera eta kudeaketari lotutako
hainbat kontu argitu nahi izan
dituzte: “Zabortegiaren jardue-
ra aginpide eskudunek kontro-
latu dute uneoro helburu ho-
rretarako dagoen ikuskaritza-
planaren bitartez eta bere kon-
trol-mekanismoen bitartez.
Halaber, zabortegiak beti izan
ditu dagozkion baimen guztiak
Euskadiko industriaren honda-
kin ez-arriskutsuen bilketari so-
luzioa emateko eginkizuna be-
tetzeko. Baimena eskuratzeko
aurkeztu dituen proiektuak in-
gurumeneko organo eskudu-
nak aztertu eta baliozkotu ditu
uneoro, horretarako emanda-
ko ondoz ondoko baimenen bi-
dez. Inolaz ere ezin zitekeen

susmatu zabortegia eroriko ze-
nik. Zabortegira iristen ziren
hondakin guztiak kontrolatzen
ziren, isurtzeko egokiak ziren
egiaztatzeko. Jatorrian ezau-
garritu ondoren, kode bat es-
leitzen zitzaien. Baskulan ziur-
tatzen zen betekizunak bete-
tzen zituztela eta zehazten
zen kantitatea. Erregistroa
erregularki bidaltzen zitzaion
Jaurlaritzari, zegokigun ingu-
rumen-baimen integratuaren
baldintzei jarraikiz, Ingurunet

plataforma elektronikoan eza-
rritako sistemaren arabera.
Amiantoari dagokionez, Ver-
ter-en baimenen arabera za-
bortegian isurtzeko hondakin
baimendua izateaz gain, pro-
zedura bat zegoen, Eusko
Jaurlaritzako Lan eta Justizia
Sailak onartutako segurtasun-
neurriak biltzen zituena.
Amiantoa fibrozementuan
inertizatuta etorri eta plastiko-
an kapsulatuta isurtzen zen,
baliabide mekanikoen bidez

deskargatu ostean, leku ze-
hatz batzuetan, kokapenaren
berri izateko eta kontrola egin
ahal izateko. Zabortegia ez ze-
goen beteta; hortaz, hondaki-
nak jasotzeko gure jarduera
gauzatzen jarraitzen genuen,
zorroztasunez betez horiek
hartzeko kontrol-prozedurak
eta isurtzeko baldintzak. Za-
bor kantitateei eta baimendu-
tako bolumenari dagokienez,
jarduera erregulatzen duen
baimena bete dugu”.

LLurrak hitz egin digu.  Denbora luzez da-
bil abisuak ematen, baina guk entzungor
jarraitzen dugu. Sarritan pentsatzen dugu
ezbeharrak urrun gertatzen direla.  Baina jo-
an den otsailaren 6an Lurra belarrira min-
tzatu zitzaigun eta Bilbo eta Donostiaren ar-
teko bide inportanteena moztu zuen (horri
esker, “prime time-n” programa askotan
agertu ginen).  Lurra zaborrak itota hiltzen
ari da eta itomen honetan bi langile joan
zaizkigu. Nire doluminak senitartekoei.
Ezbeharraren ondorioei dagokienez, zortzi
egun geroago “jakin” genuen airea ere ku-
tsatuta zegoela (jakin jakin, batzuek bagene-
kien aurretik ere,  zeren eta otsailaren 8an, la-
runbatean,  kalera irten orduko  etxera buel-
tatu ginen, usaina jasanezina baitzen). Politi-
kariek astebete geroago esan ziguten airea
kutsatuta zegoela.  Hori dela eta, ezin gara
kalean jolastu, ezin dugu kirolik egin, ezta
etxea aireztatu ere.
Eta ura? Hortxe bertan dago Aixola urtegia.
Politikariak berriro esaten ari dira ez dagoe-
la kezkatzeko arrazoirik, baina, puntu hone-
tara ailegatuta, norbaitek sinesten ote die?

Ura, airea eta lurra oinarrizkoak dira bizitza-
rako eta orain horiek ere, gure politikariak
bezala, kutsatuta daude. Joan den astean,
gure alkatearen ahotik entzun genuen aire-
aren kalitatea ona zela. Eta gure alkate ohia
harago joan zen.  Iñaki Arriolak, egun Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen sailburuak, elka-
rrizketa batean esan zuen: “Ni Eibarkoa naiz
eta Eibarren bizi naiz”;  datu hori zerbaite-
tarako bermea izango balitz bezala. Adie-
razpen horiek entzun bezain pronto, burura
etorri zitzaidan Fragaren irudia bainujantzian
Palomaresen bainatzen.
Lur maitea: Bale, entzun dugu zure me-
zua, gure garapen eredua ez da jasanga-
rria eta gure politikariek ez dakite arazo-
ak kudeatzen. 
Miguel de los Toyos eta Arriola jaunak:  zer-

tarako jasotzen dituzue halako soldatak?
Zer egiten duzue gure ingurumena babes-
teko eta gure garapen eredua jasangarria
izan dadin?  Zer egingo duzue Zaldibarko za-
borrarekin? 
Eta orain egin dezagun hausnarketa: zer
egiten dugu gure egunerokoan aztarna eko-
logikoa murrizteko? Gertakari hau abisu gi-
sa hartu beharko genuke. Oraindik badugu
aukera pentsatzeko ea aurrerantzean ho-
rrela bizi nahi dugun, hots, zaborrez ingura-
turik eta etxean giltzaperatuta. 
Etorkizuna edukitzeko has gaitezen egunero
zerbait egiten: plastikozko ontziak eta autoak
gutxiago erabiltzen, hegazkin bidaiak bazter-
tzen, gauzak berrerabiltzen,  zaborra  bereiz-
ten... eta bidal ditzagun politikari alferrak, da-
torren apirilaren 5ean, zabortegi gorrira.

Zaborra alde guztietan
MARISA
CID

OHARRA: Artikulu hau otsailaren 15ean idatzita dago, manifara joan baino lehen; manifatik itzuli on-
doren idatzi banu, beharbada ez nintzatekeen hain “fin” ibiliko.  Zabortegia bezalaxe suak harturik
nago. Gainera, oraintxe entzun diot, berriro, Eibarko alkateari lasai egoteko, ez dagoela problema-
rik.  Ez, ez omen dago arazorik,  “bakarrik” igandeko derbia bertan behera geratu dela; badirudi fut-
bolariek ezin dutela  arnastu 90 minututan guk astean zehar arnastu dugun airea. Ipuruan futbole-
an jokatzea arriskutsua da lehenengo mailakoentzat, dirudunentzat, baina gure umeak aste osoan
ibili dira Unben, inolako abisurik gabe.
De los Toyos eta Arriola jaunak: ez dakit zer gertatuko den datorren astean artikulu hau argitaratu
bitartean, baina mezu bat daukat zuentzat: ez asmatu gezur gehiago eta ez saiatu gu lasaitzen; ez
du merezi, inork ez dizue jada sinesten eta. (marisacidgibaja@gmail.com)

Herritar ugarik egin zuten protesta Coliseo parean, barruan Udalak deitutako bilera hasi aurretik.
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Zaldibarko zabortegian zer ari den gertatzen argi-
tzeko eskatu zuten milaka herritarrek zapatu arra-
tsaldean, Eibartik, Ermutik eta Elgetatik, hiru zuta-

betan abiatu eta Eitzaga auzoan amaitu zen manifesta-
zioan. Eibartik Ermura bitarteko ibilbidean, manifestazio-
aren buruan “Zaldibar argitu orain! Langileak. Osasuna.
Erantzukizunak” zioen pankartak. Bereziki hunkigarria
izan zen Ermura ailegatu eta bi zutabeek bat egin zute-
nean, elkarrekin Eitzagarako bidea egiteko. Zabortegitik
oso gertu, Eitzaga auzoan amaitu zen protesta.

Auzokoek hunkituta egin zuten
berba eta eskerrak eman zizkieten
bertaraino joandako guztiei, batez
ere kanpotik elkartasuna adierazte-
ra gerturatu ziren guztiei. Esan zu-
tenez, politika kontuetan sartu ba-
rik, batez ere elkartasuna adierazi
nahi diete desagertuta dauden bi
langileen familiei eta, horrekin ba-

tera, bilaketa lanekin jarraitzea es-
katu zuten. Horrez gain, informazio
zehatza ematea eta Eitzaga eta in-
guruan bizi direnei osasun azterke-
tak egitea ere nahi dute. Amaitu
baino lehen, gertatutakoaren ingu-
ruko erantzukizunak eskatu zituz-
ten, ekintza plan bat martxan jar de-
zatela gaineratuta.

Herritarren plataformakoek, bestalde, euren maita-
suna eta babesa helarazi zizkieten familiei, “hasi bes-
terik ez den borroka honetan”. Horrekin batera, be-
sarkada bat bidali zieten “horren baldintza penaga-
rrietan lanean egon zaretenoi, baita ere orain egoera
arriskutsuan lanean diharduzuen langile guztiei”.
Amaitzeko, familiakoek, eskerrak emateaz gain,
“gaurko presioaren ondorioz, lanean serio jartzea eta
gure senideak ahalik eta lehen hortik ateratzea” nahi
dutela esan zuten. MOBILIZAZIOAREN ARGAZKI BILDUMA 

ETA BIDEOA: etakitto.eus/mediateka

ZALDIBAR ARGITZEKO ESKATU ZUTEN MILAKA LAGUNEK

EITZAGAN AMAITU ZEN MANIFESTAZIOAN
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MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

B. IZAGIRRE

clínica dental

hortz-klinika

EGUNERO

Untzaga, 5 - 4.                  Tel. 943 70 23 85

Irribarreetan adituak
ESPEZIALITATE GUZTIAK

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk. 
Tfnoa. 943 20 85 52

www.clinicairazabal.com

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Ho r t z - K l i n i k a
OOddoonnttoollooggiiaa  oorrookkoorrrraa  eettaa  pprreebbeennttzziioozzkkooaa  //  PPAADDII

OOrrttooddoonnttzziiaa  //  IInnppllaanntteeaakk  //  LLaasseerr  TTeekknnoollooggiiaa

Errebal, 9 - 1. C 943 70 00 90 / 688 68 96 02

HORTZ KLINIKA
CLÍNICA DENTAL

Zerbitzu guztiak klinika berberan
MAITANE G. IÑIGUEZ

San Agustín, 4 behea ezk.
943 537 076 - 688 884 808

info@eibarclinicadental.com
www.eibarclinicadental.com

◆

osasun gida

10 urte zurekin Eibarren

25 prestazio doan zuretzako

K on p r om i s o a

San Juan, 7

943 821 885  -  690 628 731
www.vitaldent.com

Ainara Iriondo Ansola
GIZA ELIKADURAN ETA
DIETETIKAN DIPLOMATUA

Toribio Etxebarria, 22
Mugikorra: 677 551 850

DDDDiiiieeeetttteeeetttt iiiikkkkaaaa////NNNNuuuutttt rrrr iiii zzzziiiiooooaaaa

Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

✽  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽  Min-Unitatea
✽  Inkontinentzia urinarioak
✽  Kirol medikuntza
✽  Ama izateko prestakuntza

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA 

EEEErrrrrrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttaaaazzzziiiiooooaaaa
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ANE MENDIA
970 Kolegiatu zkia.

ARRRRAAGGUUEETTAA, 20
TLF: 943 53 06 42

ane_mendia@hotmail.com

EEggiigguurreenn,,  66  -  behhea                        994433  220066  004444

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

KIRURGIA
ESTETIKOA

GGGGiiiinnnneeeekkkkoooollllooooggggiiiiaaaa
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– INDIBATERAPIA
– KIROL LESIOAK
– DRENAJE LINFATIKOA
– POSTURA ZUZENKETEN

TRATAMENDUAK

Tel: 659 56 13 65              San Juan, 5 - 2. D

dr.recas@gmail.com

dra.martinezgallardo@gmail.com

www.ginecologiaeibar.com

Dra. Laura 
Martinez

- Ginekologia

- Obstetrizia

- Ekografia 3D / 4D

Dr. Alejandro 
Recas

Javier Martin

doktorea

AURPEGIA 
GAZTETZEKO

KIRURGIA
AURPEGIKO   
KIRURGIA

ESTETIKOA

KONTSULTAK: Centro Médico Eibar
KIRURGIAK: Policlínica Gipuzkoa

679 334 371
943 120 200

Aurpegi-masailetako

Kirurgilaria



Iñaki Rivero Zabaleta

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BIDEBARRIETA, 48

EIBAR

943 203050

ERDIKO KALE 54

ARRASATE

943 799746

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea B
Tfnoa. 943 82 04 88

AROOR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

- Afasiak
- Disfoniak
- Dislaliak
- Degluzio atipikoa

Ana Artamendi

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  1100 --  66..  eezzkk..  ((EEIIBBAARR))
TTeell..  994433  2200  2277  1155  //  667700  8822  4433  2277

- Dislexiak
- Hizmoteltasuna
- Eskola arazoak

OOOOkkkkuuuullll iiiissssttttaaaakkkk

●

JOSE ALBERDI

San Juan 11 - solairuartea

943 20 19 82

www.oftalberdi.com 
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PPssiikkoollooggiiaa  kklliinniikkaa eettaa
PPssiikkootteerraappiiaa  zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

Urkizu, 13 - behea

Telf. 943206823 eta 686859023

GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ

Lorena Izaguirre Garcia
PSIKOOLLOGOA--PSSIKKOTEERRAAPPEEUUTTAA

Errebal, 15 - 1. ezk.................EIBAR
Zuberoa, 4 .......................ZARAUTZ

Tel. 943 831 618

LLLLooooggggooooppppeeeeddddaaaakkkk PPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk PPPPssssiiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkk

PSIKOLOGIA  KKLINIIKOA 
ETA OSASUN  ZZENTTRROOA

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)

BIDEEBBARRIETA,,  27 - B,, 11. ssolaairuuaa, 99.. bulegoa
ww ww ww .. cc ee nn tt rr oo aa mm ee tt ss .. cc oo mm

PPPPssssiiiikkkkooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa

Ego Gain, 18 - 1 A (Eibar)
615 71 54 04

Bailen, 9 - 1. ezk. (Bilbo)
94 416 49 06

furizar1@yahoo.com

PSIQUIATRIA / PSICOTERAPIA / ALFA EIBAR

Medikuntza Psikiatrikoa

RPS: 32/17

- Master Praktika Klinikoan
- Master P.N.L.
- TrainerTel. 667755  7700  6688  0077

T. Etxebarria, 5 - 1. A
994433  1122  1144  9933  //  669966  555555  220088

ELENA 
AIZPUN

POODOLOGOA
838200124 

kolegiatu zenbakia

AHOTS-LAN
Isasi, 17 - 1. esk.
943 202691
ahotslan@gmail.com

LOGOPEDIA-PSIKOLOGIA

Diagnostikoa eta tratamendua
Degluzio 
atipikoa
Disfonia

Ikaste-arazoak

TDAH
Berba arazoak            

TEA
Dislexia
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--  4433  uurrtteezz  AAnnttzzeerrkkii  JJaarrdduunnaallddiiaakk  pprreessttaa--
ttzzeenn  iibbiillii  oonnddoorreenn,,  bbiiddeeaa  bbaallkkooiittiikk  nneeuurr--
ttzzeenn  dduuzzuu  oorraaiinn..  NNoollaa  bbiizzii  dduuzzuu  eeggooeerraa
bbeerrrriiaa??

43 urte izan ziren, baina 41 edo 45 izan
zitezkeen berdin-berdin. Azken urteotan
uzteko momentua heldu behar zela ikus-
ten nuen eta antolaketa utzi nahi nuela
esan nion iaz Udalari. Unibertsitate Labo-
ralera iritsi nintzenean hasi zen etapa
amaitu nuen horrela.
--  NNoollaa  hhaassii  zzeenn  eettaappaa  hhuurraa??

1968-69 ikasturtean hartu nuen irakasle
kargua eta 1969ko urtarrilaren 7an hasi
nintzen lanean. Hezkuntza Esparruan bizi
ginen irakasleok gauza ezberdinak eskain-
tzen genituen jasotako harrerari erantzu-
teko. Batek aldizkariaren ardura zuen, bes-
te bat arte sailaz arduratzen zen, kirolaz
beste bat... eta nik antzerkia hartu nuen
berehala, unibertsitateko antzerkitik neto-
rrelako. Jendeak lehen momentutik eman
zuen izena, baina 1969-70 ikasturtean to-
pera hasi ginen eta Hezkuntza Zentroko
antzerki-taldea sortu genuen. Kiroldegiko
obrak egiten hasi ziren eta hexagonoan
(UNIko administrazioa dagoen tokian) egi-
ten genituen antzerki-saioak.
--  NNooiizz  eemmaann  zzeennuutteenn  jjaauuzziiaa  HHeezzkkuunnttzzaa
EEssppaarrrruukkoo  aannttzzeerrkkiirraa??

1972-73an inauguratu zen areto nagu-
sia. Sasoi hartan 700 eserleku inguru zi-
tuen, baina eszenatokia oso txikia zen. Ge-
ro, handitzeko lanak egin ziren eta gaur
egun oso ondo dago.
--  FFrraannkkiissmmooaann  eekkiinn  zzeenniiootteenn  aannttzzeerrkkiiaa
eeggiitteeaarrii..  ZZeennttssuurraarriikk  jjaassaann  eeddoo  aarraazzoorriikk
iizzaann  dduuzzuuee  iinnooiizz??

Modu librean egiten nuen lan. Batzuek
esaten zutenaren kontra, Eibarko Uniber-
tsitate Laboralak ez du zerikusirik izan au-
rretik eratu ziren beste Unibertsitateen

Hilaren 26an hasiko da Eibarko
Antzerki Jardunaldien 43. edizioa.
Hau da, 1. edizioa Juan Ortegaren
ondoren. Izan ere, urte guzti
hauetan zehar Antzerki
Jardunaldien alma mater izan
denak antolakuntza utzi du eta aro
berri bat hasi da nazioarteko ospea
duen jaialdian. Antzerkia arnasten
du Ortegak eta bere berba
bakoitzak antzerkiari dion
maitasuna berresten du.

“Antzerki Jardunaldietara
etortzen diren konpainiak
Eibarren antzezteaz harro
agertzen dira”

JUAN ORTEGA:

...eta kitto!
elkarrizketa
2020-II-21
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faszismo erradikalarekin, non erregime-
naren mirariak hedatzen ziren. Guk nahi
genuena egiten genuen, baina erregi-
menaren barruan geundenez, zaintza-
sektore batzuek ez ziguten arretarik jar-
tzen, uste zutelako ez genuela gauza txa-
rrik egingo. Horri esker, Fernando Arra-
balen ‘Fando y Lis’ antzezlana ekarri ahal
izan nuen 70. hamarkadan, adibidez. Hu-
ra ekartzea norbaiti egonezina eragiten
dion zerbait aipatzea zen eta, gainera,
Imanol Arias izan zen protagonista. Iner-
tzia horrekin jarraitu genuen, baina an-
tzeztoki ona genuenez eta telebistaren
eta zinearen eraginez antzerkiaren ingu-
ruan krisialdia zegoenez, babesleku bat
eratu genuen eta sasoi hartako antzerki-
talde iraultzaileen jakin-mina islatzen ge-
nuen. Bestetik, Narruzko Zezen taldeak
demaseko jarduera izan zuen lehiakete-
tan parte hartuz eta sariak irabaziz, Pari-
sera antzerkia ikustera joanez... Beraz,
ez zitzaidan ezer kostatzen antzerkiaren
ezagueran aurrera egitea, giro horretan
mugitzen nintzelako. Oporretan, adibi-
dez, familiaren jaioterrira joan beharrean,
Avignonera (Frantzia) joaten nintzen an-
tzerkia ikustera. Horrela, Espainiako eta
Europako kalitate handiko ikuskizunak
ekarri genituen Eibarrera.
--  NNoollaa  mmoollddaattuu  iizzaann  zzaarraa  AAnnttzzeerrkkii  JJaarr--
dduunnaallddiieeii  hhaaiinn  oossppee  oonnaa  eemmaann  ddiiootteenn
aannttzzeezzllaannaakk  eekkaarrttzzeekkoo??

Ezin ginen Bilbo, Donostia eta horrela-
ko hirietara joaten ziren antzezlan handien
zirkuituan sartu, eta herri txikietan egiten
zen antzerkia gain behera etorri zen. Be-
raz, konpainia arinen artean mugitzen nin-
tzen, eta asteburuan Euskal Herriko hiri-
buruetara etortzen baziren, astean zehar
Eibarrera ekartzeko moldatzen nintzen.
Hainbat aldiz urte berean bi jardunaldi an-
tolatu genituen, bata udaberrian eta bes-
tea udazkenean. Hiru funtzioko jardunal-
diak izan zitezkeen. Eguren inprentan egi-
ten genituen kartelak eta edizio horiei ez
genien zenbakirik jartzen, baina horrela

txertatu genuen jaialdia herrian. Antzerki
munduko izen loriatsuak etortzeko atea
zabaldu genuen eta sasoi hartarako ohiz
kanpokoak ziren gauzak etorri ziren bide
horretatik: jazarpena jasan zuten antzezla-
nak, borrokalariak...
--  TTxxeemmaa  CCoorrnnaaggoorreekkiinn  bbiikkoottee  bbiikkaaiinnaa
oossaattuu  zzeennuueenn  uurrttee  aasskkoottaann..  NNoollaa  hhaassii
zzeenn  eellkkaarrllaannaa??

Bera Hezkuntza Esparruko erresiden-
tziaren arduradun moduan hasi zen eta an-
tzerkia oso gogoko zuen. Jardunaldiei bul-
tzada bat eman zien arlo administratiboan
eta ekonomikoan, eta ni antzerki arloaz
eta produkzioaz arduratzen nintzen. Bere
ekarpena bikaina izan zen eta Jardunaldiek
beste bolumen bat hartu zuten.
--  ZZeeiinnttzzuukk  iizzaann  ddiirraa  JJaarrdduunnaallddiieekk  iizzaann  ddii--
ttuuzztteenn  mmuuggaarrrriiaakk??

Batetik, Narruzko Zezenek eskaini zuen
euskerazko lehen ikuskizuna, 8. edizioan.
Nik zuzendu nuen, baina aktore bik egiten
zuten itzultzaile-lana. Izan ere, gaur egun
euskera pixka bat ikasi dut (‘...eta kitto!’
irakurtzen, besteak beste), baina orduan
ez nekien ezer. Ezinbestekoa iruditzen zi-
tzaigun antzezlan bat euskeraz egitea eta,
antzerki-taldean euskaldunak izan geni-
tuenean, horrela egin genuen. Beste mu-
garri bat Momis ekartzea izan zen. Edo

Adolfo Marsillach etorri zen aldia. Beste-
tik, Nuria Espert eta Lluis Pasqual ekar-
tzea izugarria izan zen. Europako Parla-
mentuan Lorcaren omenezko errezitaldia
eskaini zuten eta, kasualitatez, zuzenean
ikusi nituen eta hunkitu egin nintzen. Be-
giz jota nuen eurak Eibarrera ekartzea eta
jendeak zoratuta negoela esaten zidan. Te-
matu egin nintzen eta Eibarrera etorri zi-
ren, Espertek Londresen zuzentzen zuen
opera albo batera lagata. Nuria ezagutzen
nuen eta proposamena egin nionean,
“noski, irakasle zoroa”, esan zidan (barre-
ak). Beste mugarri bat aipatzearren, Fer-
nando Arrabal etorri zenekoa aipatuko nu-
ke. Mugarri horiekin kalitatezko eta erre-
ferentziazko Jardunaldi bat osatu genuen
eta, aldi berean, Debabarreneko Eskolar-
teko Antzerki Jardunaldiak egin genituen.
Hori ezinbestekoa izan da, umeei antzer-
kiaren inguruko erreferentziak eskaini zaiz-
kielako eta ikuskizun gehienak euskeraz
egin direlako.
--  NNoollaa  iikkuusstteenn  dduuzzuu  AAnnttzzeerrkkii  JJaarrdduunnaall--
ddiieenn  aauurrtteennggoo  eeddiizziiooaa??

Aurreko urteetako funtsa mantentzen
dute eta, nik dakidanez, horrela jarraituko
dute, sasoi berrietara egokituz.
--  ZZeeiinn  ddaa  EEiibbaarrkkoo  AAnnttzzeerrkkii  JJaarrdduunnaallddiieenn
ffuunnttssaa??

Gero eta antzerki jardunaldi gutxiago da-
go. Jaialdietan kontzentratzen diren pro-
gramazio handiak daude, baina antzerki
jardunaldi bat ez da hori. Edozein mo-
mentutan agertu daiteke funtzio on bat.
Ezagunak diren edo ez diren ikuskizunak
etorri behar dira Eibarko Jardunaldietara,
gauza iraultzaileak, zerbait eskaintzen du-
tenak, publikoari gustatu edo ez. Horrela-
ko gauzak ezin dira barixaku normal bate-
an ekarri, baina jaialdi batean bai. Gaur
egun estatu mailan ez dago Eibarko Jar-
dunaldien antzekorik, horregatik da hain
ospetsua. Eibar eredu da antzerkiaren
munduan, erreferentea. Hona etortzen di-
ren konpainiak hemen antzezteaz harro
agertzen dira.

“Estatu mailan ez dago 
Eibarko Antzerki 

Jardunaldien antzekorik, 
horregatik da hain ospetsua”
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“Ezinbestekoa iruditzen 
zitzaigun antzezlan bat 
euskeraz egitea eta, 

antzerki-taldean euskaldunak
izan genituenean, 

horrela egin genuen”

SSAABBIINNOO ZZUUBBIIZZAARRRREETTAA UURRIIZZAARR
1929/03/13  – 2020/02/18

“Izan zarenaz harro, 
maite zaitugu”

ETXEKOAK
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Arrate Aranceta, Josefa De la Fuen-
te, Mª Angeles Iriondo, Mª Paz Fer-
nandez de Maruri eta Celsa Diaz di-

ra Altzoa elkarteko zuzendaritzako kideak.
Elkartea osatzen duten alargun gehienak
80 urtetik gorakoak dira, “baina ondo an-
tolatuta eta konprometituta gaude, intere-
satzen zaizkigun eta eragiten diguten
gaien inguruan informatuta egotea gusta-
tzen zaigulako”. Elkarteko gazteenak iza-
nik, esaten dute eurei tokatzen zaiela el-
kartearen funtzionamenduaz arduratzea.

Arrate hasieratik egon da elkartean eta
Altzoa nola sortu zen kontatu digu. “Ema-
kume alargunek familia gurasobakarren
bileretan parte hartzen genuen, baina iku-
si genuen beste toki batzuetan emakume
alargunen elkarteak martxan jarri zirela”.
Emakume alargunek euren beharren eta
nahien araberako gauzak egitea eta anto-
latzea nahi zuten eta horregatik sortu zu-
ten Altzoa. “Emakume alargunak lagun-
du eta eurei informazioa emateko sortu
genuen elkartea, informazio falta zegoe-
lako eta elkarren arteko babesa ezinbes-
tekoa zelako”.

Hasieran 30 alargun inguru zegoen tal-
dean, baina 20 daude orain. “120 kide in-
guru izatera iritsi ginen”, Arratek dioenez.
“Dirulaguntza gehiago zegoenean ekintza
gehiago egiten ziren eta jende gehiago
etortzen zen, baina dirulaguntzak jatsi zi-
ren eta guri interesatzen zaizkigun saioak
egin ahal ez genituenez, jendeak etortze-
ari utzi zion”.

EElkarrekin egoteko espazio bat
Taldea sortu eta espazio bat edukitzea

zen Altzoaren helburua, eta alargunen gara-
pen pertsonala lantzeko ikastaro eta taile-
rrak antolatzen hasi ziren. “Normalean, alar-
gunak pertsona nagusiak direnez, nagusiei
zuzenduriko erlaxazio tailerrak egiten geni-
tuen. Edo, adibidez, psikologia eta trebeta-
sun pertsonala lantzeko saioak egiten geni-
tuen alargunek izan genitzakeen beldurrak
kentzeko. Emakume alargunei bereziki zu-
zenduriko ikastaroak ziren”, dio Arratek.
Gaitasun sozialak lantzeko saioak, memoria
hobetzeko edo publiko aurrean berba egi-
teko ariketak, etxean edo etxetik kanpo is-
tripuak ekiditeko tailerrak eta etxetik kanpo
lan egin ahal izateko formakuntza saioak ja-
so dituzte urte hauetan, besteak beste.

Dirulaguntzak murriztu, elkarteko kide-
en adina handitu eta kide kopurua jaitsi
egin denez, lehen baino ikastaro eta hi-

tzaldi gutxiago antolatzen dituzte gaur
egun, baina eskulanak egiteko, norberaren
kontuak beste kideekin partekatzeko eta
elkarren berri emateko biltzen dira marti-
tzenero, 16:00etatik 18:00etara, Portale-
an. “Eta gero kafea hartzen dugu elkarre-
kin”, dio Celsak. Batzuk jostorratzarekin
trebeak dira, beste batzuk goma evarekin
bikain moldatzen dira, eta elkarri erakus-
ten diote gauza bat edo beste bat egiten.
“Erlaxatzea eta dibertitzea da gure helbu-
rua”, Arrateren esanetan.

Altzoa “espazio irekia” da eta ateak za-
baltzen dizkie herriko emakume alargun
guztiei. “Elkarrengandik asko ikasi deza-
kegulako eta kalitatezko bizitza justuago
batengantik borrokan jarraitu behar dugu-
lako”. Elkartearekin bat egin nahi izanez
gero, 640 531 678 telefonora deitu edo
arratearanceta@hotmail.com helbidera
idatzi daiteke.

Altzoa elkarteak 25 urte bete ditu.
25 urte Eibarko emakume
alargunak saretzen, laguntzen,
hezitzen, erreibindikatzen,
ahalduntzen eta alaitzen. Urte
hauetan taldeak gorabeherak izan
ditu gizartean izan diren aldaketen
ondorioz, baina martxa betean
jarraitzen du eguneroko jardunean.
Altzoa herriko emakume alargunen
alboan dagoelako.

Emakume 
alargunen 
alboan
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Gizartea asko aldatu da azken 25 urteo-
tan eta, hainbat kasutan, emakume alar-
gunen egoera eta ikuspegia ere bai. “Le-
hen, bizitza osoan senarrarekin edo beste
bikote batekin ibiltzen bazinen, alargun ge-
ratuz gero, bakarrik geratzen zinen”, dio
Celsak. “Gaur egun, ordea, orokorrean ez
dugu arazo hori. Orain dela 12 urte alargun
geratu nintzen eta lagunekin bizitza bera
izaten jarraitu dut nik, adibidez”. Bere us-
tez aldaketa horrek Altzoan eragina izan
du, alargunek ez dutelako bertako kide iza-
teko beharra sentitzen. Arratek zera gehi-
tzen du. “Orain dela 30 urte, adibidez, la-
gunen batekin kalean topo egin eta kafe
bat hartzera joaten bazinen, jendeak ez
zuen ondo ikusten beste gizon batekin ka-
fea hartzen egotea. Gaur egun, zorionez,
ez da horrela”. Emakume alargunen pen-
tsaera ere aldatu egin da eta gaur egun ez
dute nonbaitera bakarrik joateko beldurrik,
adibidez. Altzoan jasotako hitzaldi eta tai-
lerrekin lortu dute eboluzio hori.

IInjustizia eta prekarietatea
Nahiz eta gizartea aldatu egin den, ema-

kume alargunen aldarriek hobekuntza gu-
txi izan dute. “Altzoak bi aldarrikapen na-
gusi izan ditu. Batetik, emakume alargu-
nen eta euren ondorengoen eskubideen
alde egitea. Senarraren heriotzaren ondo-
rioz dolua eta bakardadea jasateaz gain, fa-
miliaren ekonomia kaltetu eta emakumea
pixka bat babesgabe gelditzen delako”,
euren berbetan. “Bestetik, alargunen pen-
tsioak %45tik %70ra igotzeko eta zurzta-
sun adina 18 urtetik goi-mailako edo uni-
bertsitateko ikasketak amaitu arte igotze-
ko borrokatu izan dugu”. Bigarren eskari
hori lortu dute, baina pentsioen kontua
beste gauza bat da.

Emakume alargunak aspalditik dabiltza
euren pentsioen alde egiten eta azken ur-
teotan martxan jarri den pentsiodunen mu-
gimenduarekin bat egiten dute, nola ez.
“Lehen ez zen emakume alargunen pen-
tsio eskubideei buruz berba egiten, baina
orain bai, eta lorpen handia da. Hemen, Fe-

lix Elkoroiribe izan zen gure pentsioei bu-
ruz berba egin zuen lehen pertsona”, Cel-
sak dioenez. Astelehenero Untzagan bil-
tzen dira euren eskubideak aldarrikatzeko
eta buru-belarri dabiltza borrokan.

Martxoaren 8aren atarian, euren alda-
rriak borroka feministaren barruan entzun-
go dira. Altzoak Andretxearen Emakume-
aren Mahaian hartzen du parte eta marea
morearen tanta bat gehiago izango dira.
“Lehen, azaroaren 25ean edo martxoaren
8an emakume gutxi batzen ginen, baina
orain mugimendua asko hazi da eta poz-
garria da”.

Eibarko emakumeak saretzeaz gain, he-
rritik kanpora ere iristen da Altzoaren sa-
rea. Elkartegintzaren alde egiten dute eta
emakume alargunen beste elkarte ba-
tzuekin harreman estua dute. “Beste
emakume alargun batzuekin batzeak abe-
rastu eta ahaldundu egiten gaitu, beteta
sentitzen gara eta gauza berriak ikasten di-
tugu egunero. Azken finean, batasunak in-
dartsu egiten gaitu”.

25. urteurrena
Altzoak 25. urteurrena ospatzen du

aurten eta urteak daramatzate urteu-

rren berezi horren antolaketa presta-
tzen. 2019an zehar hainbat ekintza egin
zituzten (diptikoak eta kartelak, egute-
giak eta agendak banatu) eta loteria sal-
du zuten gastuak finantzatzeko. “Eske-
rrak eman nahi dizkiegu lagundu zigu-
tenei, salmentak harrera ona izan zue-
lako”, diote.

Herriari elkartearen berri eman eta el-
kartegintzaren lorpenei buruzko bi ma-
hainguru egin zituzten otsailaren 13an eta
18an Goi-Argi elkartean eta Beheko To-
kian, hurrenez hurren, eta hilaren 26an,
18:00etan, Urkiko jubilatu etxean egingo
dute azkena. “Elkartea ezagutzera eman
nahi dugu, gu geu ere ez garelako kontu-
ratzen 25 urte hauetan egin dugun lan
guztiaz”, Arrateren ustez.

Ospakizun handia, ordea, martxoaren
28an egingo dute Coliseoan. Izan ere,
emakume alargunen elkarteen Lurralde
Batzarra herrian jasoko dute eta Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako elkarte guztiak eto-
rriko dira. “Urteak daramatzagu batzarra
Eibarren egin nahian eta polita izango da
Altzoaren 25. urteurrenean Coliseoan egi-
tea”. Nola ez, Eibarko emakume alargun
guztiak gonbidatu dituzte.

Altzoako zuzendaritza-taldea Urkizuko gure bulegoetara etorri zen.

Defentsa pertsonalerako

KLASEAK

Helduentzat eta
10 urtetik gorakoentzat

Armeria Eskolan
658 738 910
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Gaur hasiko da UniEncounter jardunaldien 16. edizioa. Teknologia berrien zaleek ezinbesteko zita izango
dute asteburuan Hezkuntza Esparruan eta Kevin Fernandez eta Beñat Vilarchaok esan diguten bezala,
bertan egingo dute lo askok. UNIko ikasleak dira Kevin eta Beñat eta, ZiberSegurtasun espezializazioa
ikasteaz gain, UniEncounterren antolakuntzan ibili dira buru-belarri.

“Jendeak ondo pasatzea nahi dugu,
bideojokoak gustatu ez arren”

Kevin Fernandez eta Beñat Vilarchao ((UUnniiEEnnccoouunntteerr))::

--  NNoollaa  hhaassii  zziinneetteenn  UUnniiEEnn--
ccoouunntteerrrreenn  aannttoollaakkuunnttzzaann??

Orain dela hiru urte sartu gi-
nen antolakuntzan. Kurtso
amaierako proiektuan UniEn-
counter antolatzen laguntzea
proposatu genuen eta gure-
tzat pasioa bihurtu da ordutik.
--  ZZeeiinn  ddaa  zzuueenn  zzeerreeggiinnaa??

Denetarik egiten dugu. Jo-
koen antolakuntzaz, txapelke-
ten monitorizazioaz, sariak eta
babesleak lortzeaz, beharrez-
ko materiala eskuratzeaz… ar-
duratzen gara.
--  NNooiizz  hhaassii  zziinneetteenn  aauurrtteennggoo
eeddiizziiooaa  aannttoollaattzzeenn??

Orain dela hilabete hasi gi-
nen babesleak lortzeko lanak
egiten, baina lehenengo bile-
rak iaz hasi genituen. Bilera in-
formalak ziren, egin ahal ge-
nuena zehazten hasteko.
--  1166  uurrtteettaann  aasskkoo  aallddaattuu  ddaa
tteekknnoollooggiiaa  bbeerrrriieenn  mmuunndduuaa..
NNoollaa  eeggookkiittuu  ddaa  UUnniiEEnnccoouunn--
tteerr  ssaassooii  bbeerrrriieettaarraa??

Orain dela 12 urte, adibidez,
UniEncounter egun bakarre-
koa zen, eta azken hiru urteo-
tan hainbat egunetako Lan
Party-ak (jolastu eta informa-
zioa elkarbanatu eta parteka-

tzeko ordenagailua daramaten
pertsona ugari biltzen dituzten
jaialdiak) antolatu ditugu. Gau-
za handiak egin nahi izan ditu-
gu eta gure irakaslea oso mal-
gua izan da zentzu horretan.
Ordutik, UniEncounter goitik
behera aldatu da.
--  ZZeeiinnttzzuukk  ddiirraa  aauurrtteennggoo
eeddiizziiookkoo  bbeerrrriittaassuunn  aaiippaaggaa--
rrrriieennaakk??

Aurreko urteekin alderatuz

izan dugun antolakuntza ona
(barreak). Aurten, kanpoko jen-
deari laguntza eskatu beharre-
an, guk egin nahi izan dugu lan
guztia. Jardunaldia geure egin
nahi izan dugu.
--  ZZeennbbaatt  ppeerrttssoonnaa  eellkkaarrttuukkoo
ddaa  aasstteebbuurruuaann  HHeezzkkuunnttzzaa
EEssppaarrrruuaann??

Beldurra dugu, gure aurrei-
kuspenak gainditu direlako
eta ez dakigulako nahikoa toki

izango dugun. Momentuz, gu-
txienez, 65 lagunek gaua pa-
sako dute hemen. Gero, an-
tolatu diren txapelketen ara-
bera, jende gehiago sartu-ir-
tenean ibiliko da eta 120 la-
gun inguru elkartu gaitezke
momentu batzuetan.
--  NNoonnddiikk  eettoorrrriikkoo  ddaa  jjeennddeeaa??

Eibar EAEko hiru hiribu-
ruen erdian egonik, toki apro-
posa da hango eta hemengo
jendea etortzeko. Hiriburue-
tatik, Berrizetik, Elgoibartik,
Bergaratik… etorriko dira.
Nahiko frikiak garenez, hitzal-
di ezberdinak egingo ditugu:
hacking-ari buruzkoa, mono-
logo antzeko bat… Jendea
etortzea eta ondo pasatzea
nahi dugu, bideojokoak gus-
tatu ez arren.
--  BBeerrttaarraa  jjooaann  ggaabbee,,  eettxxeettiikk
ppaarrttee  hhaarrttuu  ddaaiitteekkee  ssaarreeaarreenn
bbiittaarrtteezz??

Pertsonak Hezkuntza Espa-
rrura etortzea da nahi dugu-
na, komunitatea sortu nahi
dugulako. Gertuko komunita-
tea bada, hobe. Beraz, modu
presentzialean egin daitezke-
en ekintzak antolatzen saia-
tzen gara.

R AMON MOYA M ARTINEZ
(OOTSAILAREN 1144AN HIL ZEN,,  5577  URTEREKIN)

““GGuukk  ddaauukkaagguu  hhaann  ggooiiaann,,  iizzaarr
aarrtteeaann,,  sseekkuullaa  eezz  dduugguunn
aahhaazzttuukkoo  nnoorrbbaaiitt..  AAgguurr
RRaammoonnttxxuu””  ZZUURREE KKUUAADDRRIILLLLAA



Aisialdirako heziketa, ez formaltzat
jotzen den hezkuntza-eremu hori,
guztiz garrantzitsua da haur eta gaz-

teei gizarte honetan hazten laguntzeko,
helduaroan sartzen laguntzeko. Garrantzi-
tsua da esperientzia, metodologia, kezka,
ardura eta itxaropen desberdinak ezagu-
tzea eta partekatzea, era horretan aisialdi-
ko prestakuntzak dituen erronkei pixkana-
ka aurre egin ahal izateko. Eta aisialdirako
prestakuntzaren kalitatea bermatzeko,
Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak
arautu ditu bai haur eta gazteen aisialdiko
hezitzaileen prestakuntza, bai dinamiza-
tzaile soziokulturalen prestakuntza, baita
eskolen onarpena ere. Aurrekoez gain, ai-
sialdiko jarduerak araututa daude eta onar-
tutako eskoletan antolatutako ikastaroak
gainditu dituztenei, monitore, zuzendari
edo dinamizatzaile diploma ematen zaie.

Begiralea, zuzendaria edota gizarte eta
kultura sustatzailea izan nahi baduzu, pos-
tu bakoitzarentzat bete beharreko baldin-
tzak eta hiru horien trebakuntza-aldi teori-
koa eta praktikoa zehaztuta dago. AAisial-
dirako begirale izateko 18 urte eginda
izatea eskatzen da, edo matrikulazio-urte
barruan adin hori izatea. Trebakuntza-aldi
teorikoan 60 orduko haur eta gazteen ai-
sialdirako hezkuntza-jarduerak daude, 30
orduko talde- eta hezkuntza-prozesuak
haur eta gazteen aisialdirako eta beste 60
orduko animazioko teknikak eta baliabide-
ak aisialdiko jardueretan. Trebakuntza-aldi
praktikoan, bestalde, 160 orduko haur eta
gazteen aisialdiko jarduerak dinamizatze-
ko lanbide-praktika ez laboralen modulua
egin beharko da. Aisialdirako zuzendaria
izateko 21 urte izan behar dituzu, edo ma-
trikulazio-urte barruan adin hori izatea ikas-
taroaren hasieran eta Bigarren Heziketal-
dia edo horren baliokide den beste maila-
ren bat gaindituta izatea eskatzen da. Tre-
bakuntza-aldi teorikoan honako atalak be-

te beharko dituzte: talde- eta hezkuntza-
prozesuak haur eta gazteen aisialdian (30
ordu), animazioko teknikak eta baliabide-
ak aisialdiko jardueretan (60 ordu) eta haur
eta gazteen aisialdirako hezkuntza-proiek-
tuen plangintza, antolaketa, kudeaketa eta
ebaluaziorako modulua egin beharko du-
te. Azken horren barne joango dira haur
eta gazteen aisialdiaren testuingurua gi-
zarte-ingurunean kokatzea (50 ordu), ai-
sialdirako hezkuntza-proiektuen progra-
mazioa, gauzatzea eta hedapena (70 ordu)
eta aisialdiko begiraleen taldea koordinatu
eta dinamizatzea (80 ordu). Trebakuntza-
aldi praktikoan haur eta gazteen aisialdiko
jarduerak zuzendu eta koordinatzeko lan-
bide-praktika ez laboralen modulua (120
ordu) eskainiko da.

Bestalde, gizarte eta kultura susta-
tzailea izateko baldintzak honako hauek
izango dira: 21 urte izatea edo ikasturtean
zehar betetzea, beti ere, praktikak egin au-
rretik; Goi-mailako Batxilergoko edo biga-
rren mailako Lanbide Heziketako titulua
izatea, edo horren baliokidea, edo DBHko

ikasketak amaituta izatea. 25 urtetik gora-
koek ez dituzte aurreko betekizun horiek
bete behar. Aurrekoarekin batera, bolun-
tariotza-entitate bateko partaide aktiboa
izatea ere eskatuko zaie. Prestakuntza te-
orikoari dagokionez, teoria arloan 75 ordu
bete behar dira gutxienez. Ondorengo
gaietan banatuta dago: Euskadiko gizarte,
-politika, eskuduntza- eta erakunde-ere-
muak; suspertze soziokulturala; parte-har-
tze, elkargintza eta boluntarioen mugi-
mendua. Teknika eta baliabideen arloa 125
ordutan banatuta dago. Bertan jorratzen
diren gaiak hauek dira: soziologia; gizarte-
psikologia eta talde-dinamika; entitate ba-
ten kudeaketa eta antolaketa; gizartean
jarduteko egitasmoak planifikatu, gauzatu,
sustatu eta baloratzea; gizarte-garapene-
rako teknikak. Eta gero, prestakuntza prak-
tikoaren urratsa boluntario gisa egingo da.
Eusko Jaurlaritzak ematen ditu diplomak
eta ikastaroak ofizialtasunez onartutako
zentroetan ematen dira. Informazio gehia-
go: http://www.gazteaukera.euskadi.
eus /aisialdirako-heziketa/hasiera/
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Aisialdirako begiralea izan nahi? Baduzu aukera!

Haren aldeko MEZA ospatuko dugu domekan (hilak 23),
Azitaingo Jasokunde Parrokian, goizeko 11.00etan

FELIX BERGARA ZURUTUZA (apaiza)

“Eskerrak eman nahi dizkizugu, Felix, parrokiaren 
eta auzoaren alde egindako lan guztiagatik” 

HAREN IDAZKARIA (Mª DEL CARMEN FERNANDEZ MEMBRIBE), SENIDEAK, 
JASOKUNDEKO ELIZTARRAK ETA EIBARKO LAGUN GUZTIAK

VVIIII..  uurrtteeuurrrreennaa  ((22001133--IIII--2222))



ARATOSTEETAKO 
ARGAZKI LEHIAKETA
Astekari honetan publizitatea ipini duten tabernaren batean
(edo gehiagotan) argazkia egin eta gurekin partekatu, ARATOSTE

MARTITZENA (otsailak 25) BAINO LEHEN. Parte hartzen duzuen
guztien artean zozketa egingo dugu irabazlea aukeratzeko.
Hauek dira iragarkia ipini duten tabernak: 

✔ Ametsa
✔ Arkupe
✔ Bossa
✔ Buenos Aires
✔ Chic
✔ Duran Duran
✔ Guridi

✔ Katu Kale
✔ Kultu
✔ Laurel&Hardy
✔ OʼHara
✔ SuBeroa
✔ Trinkete
✔ Txoko

VENEZIAN

AMETSAn

Kolore eztanda gurean

Une zoragarriak 
bizitzeko parada
Une zoragarriak 
bizitzeko parada

bezain elegante

Edo e-mailez,
argazkia erredakzioa@etakitto.eus 
helbidera bidalita.

AMETSAn

PARTE HARTZEKO
Instagram bidez:
1- @gaztekitto Instagram kontuaren jarraitzaile izan. 
2- Aldizkarian iragarkia ipini duten tabernaren                  

batean argazkia atera (bakarrik, lagunekin…) eta                       
Instagramera igo, #aratosteaketakitto traola erabiliz.  

3-  @gaztekitto etiketatu.

Betiko martxa paregabean

ZURE ZAIN

Birziklatzen ikasi gure
ZABORTEGIAN

pelikula eta musikala

PRISCILLA
BASAMORTUKO ERREGINA

Birziklatzen ikasi gure
ZABORTEGIAN



Frontoi
paregabea

Kale 
grafiteroak

bere 
saltsan

HEMEN
DUZU ZURE 
Andaluziako PATIOAHEMEN GAUDE ZURE ZAI

PIRATA
IZAN NAHI

Laurel
&

Hardy
Pub

KANPAMENDU
POBREAN alaitasuna nagusi

etorri gurekin j o l a s t e r a

AArraattoossttiieettaakkoo

ggiirroorriikk oonneennaa!!!!!!

PITUFOEKIN
zerua urdin betirako

PIRATA
IZAN NAHI HEMEN GAUDE ZURE ZAI

GUREAN GIROA...

...ziurtatuta dago!

GUREAN GIROA...

...ziurtatuta dago!

Unibertsoa...

Espazioa... CHIC-en
GUZTIA ZUEN ESKU
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DDesgaitasuna daukaten pertsonak bizi-kalitate txarragoa dau-
katela uste duzu? Hasiera batean seguraski galdera honi baiez-
ko erantzuna emango diozu. Azkenean, zuretzako, bizi-kalitate on
bat edukitzeko bete behar diren baldintzak zeintzuk dira? Azken
aspektu honek asko inporta duela esango dizut.
Jendeak uste duenaren aurka, ikerketen arabera desgaitasuna dau-
katenen %50etik gora diote bizi-kalitate ona dutela. Eguneroko jar-
duera asko egitean arazoak eduki arren eta zenbait kasutan diskri-
minaturik sentitu, bizi-kalitatea ona dela diote. Egia da desgaitasun
motak eta bizi zaren testuinguruak asko eragiten dutela. Baina, as-
kotan, perspektiba aldaketa egitearekin nahikoa da.
Zientziarekin jarraitzen badugu, ikerketa interesgarri bat dago gai

honen inguruan. Albrecht eta Devlinger-ek 1999. urtean desgai-
tasun maila altua zuten pertsonen esperientziak jaso zituzten. Es-
perientzia horien artean, bizi-kalitate ona izateko zein faktore be-
reizten zituzten aztertu zuten. Emaitzen arabera, bizi-kalitate ona
zeukaten pertsonek alde mental eta sozialei garrantzia ematen
zieten bitartean, bizi-kalitate txarra zeukaten pertsonek, egune-
rokoan zuten mina eta nekeari ematen zioten garrantzia.
Baina, ikerketa honetan azaltzen den alderik interesgarriena izan
zen desgaitasunik ez zeukaten pertsonek gorputzari emandako
balio handia. Perspektiba guztiz desberdina. Azkenean, sinesmen
horiek zera lortzen dute: desgaitasuna duten pertsonak bizi-kali-
tate txar bat daukatela pentsatzea.

ander romarate
Eguneroko jarduera asko egitean, 

arazoak eduki arren eta zenbait 
kasutan diskriminaturik sentitu, 

bizi-kalitatea ona dela diote

Desgaitasunaren paradoxa

Zenbait agintari hedabideetan atera dira esanez mendiak hil
duela Alberto Sololuze behargina eta mendiaren errua izan de-
la haren heriotza, mendia bere kabuz eta kanpoko eraginik gabe
erori balitz bezala. Baina nola izan daitezke hain sinesberak?
Baieztapen horrek ez du ez buru ez hankarik, arrazoi batengatik:
Alberto Sololuze behargina, Joanes artzainaren irudira, zeharo
maiteminduta zegoen mendiaz. “Oso egina zegoen mendi-oihar-
tzun guztietara. Mila aldiz entzun zituen urrutiko trumoiaren orroa,
ekaitz haizearen durundia, egurgilearen aizkorakada, behorren
irrintzia, mozoloaren oihua, basahuntz beldurtiaren zalaparta; abe-
re-arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, beleen garrasi la-
tza, zozoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, erre-
kastoen pol-pola, zuhaitz hostoen pir-pir biguna, eltxo gogaika-
rrien zunburruntxoa... Bazekien non eta noiz jaiotzen ziren gibe-

lurdinik gozoenak eta zein tokitan zeuden kamamila, belatxeta,
karraskila eta beste horrelako belar mota osasungarriak. Bazekiz-
kien baso guztietako laster bideak eta bost ordu bide inguruko
harkaitz zulo eta aterpe denak”.
Ez, agintariok, Alberto Sololuze behargina ez du mendiak hil, gi-
zakiaren diru-goseak baizik. Eta diru-gose horrek izen-abizenak di-
tu, kaleko aldarriek behin eta berriz aditzera ematen dutenez. Ger-
tatutakoa, beraz, erraz irudika daiteke: abariziak batu ditu erai-
kuntzako enpresa-gizon eskrupulurik gabea eta sigla boteretsu
bati lotutako politikari ustela, eta ederki ulertu dira. Zenbat eta di-
ru gehiago, hainbat eta gutiziatsuago. Aseago, goseago. Oi, Tori-
bio Etxebarriak burua altxatuko balu!
Agintea ondo erabiltzeak lasaitasuna sortzen omen du, ez baka-
rrik jendartean, baita agintariengan beraiengan ere. Ea ba…

pedro alberdi
Agintea ondo erabiltzeak lasaitasuna

sortzen omen du, ez bakarrik
jendartean, baita agintariengan

beraiengan ere. Ea ba...

Heriotza iragarri baten kronika
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Baserritarrekiko begirunez  
egin zuten goizeko 
koko-eskea

Argazkiak: FERNANDO RETOLAZA

Zaldibarko zabortegian gertatzen ari den guztiarekin, zapatu
arratsaldean bertan behera laga zuten herriko erdialdeko ka-
leetan egitekoa zen koko-konpartsen kalejira. Hala ere, goize-
ko koko-eskea egin zuten, nahiz eta aurreikusita zegoena baino
geroago hasi. Izan ere, irten ala ez, zalantzatan ibili eta gero, az-
kenean goizeko
planarekin aurrera
egitea erabaki zu-
ten, Kezka dantza
taldeak berak Twi-
tterren azaldu zue-
nez: “Gaur goizean
koko-dantzak base-
rrietan izango gara,
bizimodua aire za-
balean egiten du-
ten baserritarrekiko
begirunez, haiek
ezin dira ezkutatu,
eta guk elkartasuna eskaini nahi diegu beraien ondora etorriz”.
Betiko moduan, lehen agerraldia merkatu plazan egin eta gero,
Arrate-balle eta Gorosta auzoetako baserrietan ibili ziren koko-
marru eta koko-dantzariak.

Argazki gehiago ikusteko:
etakitto.eus/mediateka



AAurreko domekan Coliseoan XI. Udaberri
kontzertuaren barruan eskainitako doi-
nuekin piztu zituen Eibarko Txirrindulari El-
karteak ikasturte berriaren txinpartak eta,
horri jarraituta, domeka goizean egutegiko
lehenengo proba jokatuko da. Goizeko
09:45ean abiatuko dira Untzagatik junior
mailako 42. Udaberri proban parte hartuko
duten txirrindulariak, ibilbideak izango di-

tuen 80 kilometroak osatzeko asmoarekin.
Hemendik Oñatiraino joango dira, jarraian
Udana gaina igo eta, Zumarragatik, Azkoi-
tira jotzeko; jarraian, Azkarate gaina pasa-
tuta, Elgoibartik Eibarrera etorriko dira zu-
zenean, T. Etxebarrian egongo den helmu-
garen bila. Garaipenaren bila jardungo du-
tenek 11:40ean bueltan hor lehian izatea
espero da.

...eta kitto!
kirolak
2020-II-21
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Arraten amaituko da Itzulia Basque Countryren lehenengo etapa
Aurreko asteko eguenean aur-
keztu zuten Eibarko udaletxean
aurtengo Euskal Herriko Itzulia-
ren ibilbide ofiziala. Ia 900 kilo-
metro izango dituen proba sei
etapatan banatuko da eta hasie-
rakoa, hauteskunde eguna pasa-
tuta jokatuko den astelehenekoa,
Eibarren hasi eta Arraten amaitu-
ko da, 160 kilometro bete eta ge-
ro. Itzuliaren 60. edizioak Aste
Santua hartuko du eta hurrengo-
ko etapak honakoak zango dira:
martitzenean, apirilaren 7an,
Amurrio-Ermualde (163 km);

eguaztenean, hilaren 8an, Gas-
teiz-Ibardin (198 km); eguenean,
9an, Bera-Errenteria (176 km);
barixakuan, 10ean, Errenteria-
Sestao (180 km); eta, amaitzeko,
zapatuan erlojupeko modalitate-
an Bilbon jokatuko den seigarren
etapak 21 kilometro izango ditu.
Azken edizioetakoen kontrara,
oraingoan etapa menditsuenak
hasierakoak izango dira eta erlo-
jupekoa berriro azken egunera
pasatuko da. Probak guztira 20
mendate izango ditu, euretako
lau lehen mailakoak.

Arima Galduak jugger-a zabaltzen
Badira denboraldi bi gure herrian Arima Galduak-ekoek kluba sor-
tu zutela eta, dagoeneko, hainbat ekitaldi egin dituzte kirol modalitate
horretako ezaugarriak zabaltzeko. Aurreko bi asteetan Ignacio Zuloa-
ga institutoko 3. eta 4. mailako ikasleekin egon ondoren, bihar Hez-
kuntza Esparruan egingo den UniEncounter-ean stand informatiboa
jarriko dute eta 12:00etatik 14:00etara izango dira azalpenak ematen.
Bestalde, aurreko domekan Zaragozan jokatutako Internucleos Liga-
ko bigarren jardunaldian “lehenengoan baino partidu berdinduagoak”
jokatu zituzten; hala ere, diotenez “maiatzeko azken jardunaldira ar-
te ez dugu jakingo nola goazen”.

Udaberri Sariak abiatuko du Eibarko 
Txirrindulari Elkartearen proben egutegia

Aurreko asteburuan indartsu ibili ziren herriko atletak eta,
horrela, maila absolutuko Gipuzkoa eta Bizkaiko Txapel-
ketan Julen Teranek (1.500 metroko proban) eta Eneko La-
rreak (altuera-jauzian) txapela jantzi zuten. Maila horretaraino

heldu barik ere, herriko beste
bi atleta izan genituen podiu-
mean, biak ere hirugarren pos-
tuaren jabe: Nora Zabalak
brontzea lortu zuen luzera-jau-
zian eta hirukoitzean eta Aratz
Morak pisu-jaurtiketan. 

Uliako Krosean gauzek bide
beretik jo zuten eta Kalaka
Gonzalezek 18 urtetik azpiko
proba irabazi zuen, bere pro-
gresioaren seinale garbia. Ber-
tan jokatu zen 10 kilometroko
Gipuzkoako txapelketan, Aitzi-
ber Urkiolak hirugarren postua
lortu zuen.

Garaipenak eta postu bikainak 
Eibarko Klub Deportiboko 
atletentzat hainbat probatan

Javier Riaño, Alberto Albistegi, Julian Eraso eta Roberto Laiseka.

Julen Teran
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Avia Saskibaloiak 
liderrari irabazi zion
neurketa nahasian
PProbintziako 3. Mailan jokatzen duen Avia
Eibar Saskibaloiak garaipen garrantzitsua
eskuratu zuen aurreko zapatuan Ipurua ki-
roldegian, Tolosako Take Coach liderrari 64-
55 irabazita. Ekimena euren esku izan zuten
denbora guztian eta, aurkariek egindako fal-
tek neurketa nahastu bazuten ere, ez zuten
lortu eibartarrak helburutik aldentzea. Emai-
tza horrekin Avia Eibar Saskibaloia laugarren
dago sailkapenean, tolosarrengandik bi ga-
raipenetara eta partidu bat gutxiago jokatu-
ta. Junior mailako partiduetan, bestalde,
mutilen taldeak hirugarren garaipena lortu
zuen jarraian Donostian Askatuak taldeari

58-64 irabazita; nesken taldeak ez zuen zor-
te bera izan eta 27-49 galdu zuen Ordizare-
kin etxean.

AASSTTEEBBUURRUUKKOO  AAGGEENNDDAA

FOBALLA

1. Maila

Barcelona - EIBAR (bihar, 16:00)
Emakumezkoen 2. Maila

EIBAR - Racing (etzi, 12:30)
3. Maila

VITORIA - Balmaseda (etzi, 17:00)
Emakumezkoen Euskal Liga

Hernani - EIBAR B (bihar, 12:00)
Ohorezko Erregional Maila

Beti Gazte - EIBAR URKO (bihar, 17:30)
1. Erregionala

Vasconia - URKI (atsedena)
EIBARTARRAK - Amara Berri (atsedena)
Emakumezkoen Gorengo Maila

EIBAR (atsedena)
JUBENILAK
Ohorezko Maila Nazionala

EIBAR - Numancia (bihar, 13:00)
Euskal Liga

Betoño - EIBAR B (bihar, 11:00) 
KADETEAK
Euskal Liga

Romo - EIBAR (bihar, 18:15)
ESKUBALOIA

1. Nazional Maila

Urduliz - SOMOS (bihar, 17:00)
Emakumezkoen Gipuzkoako 1. Maila

MECALBE (atsedena)
Gipuzkoako 1. Maila

EIBAR - Labarra Pulpo (bihar, 16:45)
ERRUGBIA

Ohorezko B Maila

Gernika - AVIA (bihar, 17:00)
Emakumezkoen Ohorezko B Maila

AD Ingenieros - AVIA (bihar, 16:00) 
SASKIBALOIA

Gipuzkoako 3. Maila

AVIA (atsedena)
WATERPOLOA

Euskal Herriko 1. Maila

WP Donostia - URBAT (bihar, 18:45)
Emakumezkoen Euskal Herriko 1. Maila

Leioa WLB - URBAT (etzi, 14:40) 

AAGGEENNDDAA  OOSSOOAA  GGUURREE  WWEEBB  OORRRRIIAANN

Aurreko asteburuan Legazpiko Bikuña kiroldegian jokatuta-
ko senior eta junior mailetako Gipuzkoako txapelketetan Kala-
mua klubeko ordezkariek urrezko lau domina eta zilarrezko eta
brontzezko bina irabazi zituzten. Naroa Garcia, Richard Ribeiro,
Joquad Karbal eta Josu Huartek sari nagusia lortu zuten, Neka-
ne Muguruza eta Javi Lassa finalera iritsi ziren eta Iker Martinez
eta Xabier Beitia ateetan gelditu ziren. Bestalde, toki berean jo-
katutako infantil mailako torneoan Kantabria eta Euskadiko 150
kirolarik hartu zuten parte, tartean zilarrezko domina lortu zuen
Amaia Alzelai eibartarrak.

“Unbeko partiduak” Arrasaten eta Zarautzen
jokatu zituzten herriko errugbilariek
Zaldibarko arazoaren ingurukoak eragin zuzena izan zuen gurean eta kanpoan jokatu
beharreko kirol lehiaketak bertan behera geratu ziren hainbat modalitatetan. Ohorezko B
Mailan jokatzen duten errugbiko senior mailako Avia Eibarko taldeek, baina, jokatzea erabaki

zuten: Unbe beharrean beste zelai batzuk bisi-
tatu zituzten. Emakumezkoen taldeak Arrasa-
ten jokatu zuen berea Galiziatik etorritako Mu-
ralla RC-ren aurka eta, orain arteko bideari hel-
duta, erraz nagusitu zen (89-5 izan zen azken
emaitza, atsedenaldian 57-0 aurretik aldagele-
tara joan eta gero). Eibartarrek eskertu dute
Arrasate eta Murallakoen jokabidea, “batzuei
euren instalazioetan jokatzen lagatzeagatik eta
besteei adostasun batera iristeko erakutsitako
erraztasunagatik”. Gizonezkoen taldeak erraza-
go zuen kontua eta aurkariarekin, Zarautz Bab-
yautorekin, jokatzeko zelaia aldatzea besterik
ez zuen izan. Zarautzekoak ere pozik, kanpoan
jokatu beharrean partidua etxean izanda: emai-
tzak, dena dela, sailkapenak adierazten duena-
ri jarraitu zion eta Avia Eibar Rugby-k amore
eman zuen (6-36). 

Zortzi domina Kalamuakoentzat
Gipuzkoako judo txapelketan

Anderson Polanco baloia babesten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Goian: Garcia, Muguruza, Ribeiro, Karbal eta Manu Agirre. 
Behean: Huarte, Martinez, Lassa eta Beitia.
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555 mendizalez osatutako taldeak hartu zuen parte aurreko zapatuan Deporreko
mendizaleek Elgoibarko Morkaiko mendi taldekoekin antolatutako irteeran: “Eibartik
34 lagun joan ginen eta Elgoibartik beste 21”. Eguraldi bikaina izan zuten lagun Ola

sagardotegian hasi eta amaitu zen
ibilaldian, tartean 476 metroko Ar-
buruko Harrira igo eta gero. Hilabe-
te honetan oraindik beste irteera
bat dute zain Deporrekoek: aurten
hasitako Deba Bailararen Itzuliaren
hirugarren etapa, hain zuzen. Hor
Zaldibarko Goiherritik irtenda, 682
metroko Erdella gaina gaindituko
dute bidean, Kanpazarren amaitze-
ko. Hain gertuko txango horretan parte hartu nahi duenak betiko bidetik jo dezake: De-
porretik pasatu martitzen eta eguenetan (19:30etik 20:30era) edo, bestela, 943-
201904 telefono zenbakira deitu.

Eibar Igerixanekoak arrainak uretan bezala Gipuzkoako txapelketetan
Hilaren 8an eta 9an infantil,
junior eta absolutu mailetako
Neguko txapelketak jokatu zi-
ren Bergarako Agorrosin kirol-
degian, bakarkako zein errele-
boetako probetan. Eta hor ei-
bartarrek ezin hobeto lehiatu
zuten, postu bikainak eskura-
tuz: absolutu mailan, Nekane
Tejedorrek urrea irabazi zuen
50 braza modalitatean eta zila-
rra 100 bularrean, Maite Ba-
rruetabeñak urrea 50 librean
eta zilarra 200 estiloetan, Ele-
ne Oiarzabalek zilarra 50 biz-
karrean eta brontzea 100eko-
an, eta Paula Gabilondok bron-
tzea 50 bularrean; junior mai-
lan, Asier Gomezek urrea lortu
zuen 1.500 librean eta 400 es-
tiloetan, eta Kai Zubiaurrek
brontzea 100 bularrean; eta in-
fantiletan, Miren Galdosek

urrea lortu zuen 200 bizkarre-
an (eta brontzea absolutuan)
eta zilarra 100 eta 200 librean,
Malen Beobidek brontzea 200
bularrean eta 100 estiloetan,
eta Maddi Maguregik bron-

tzea 200 estiloetan. Errelebo-
etako probei dagokienez, Ei-
bar Igerixaneko emakumezko-
ek hirugarren postua eskuratu
zuten sailkapen orokorrean,
beste hainbat probatan postu

horretan geratu ondoren: ab-
solutu mailako taldea 4x50 eta
4x100 estiloetan eta distantzia
bereko libre modalitatean, eta
infantil mailako laukotea
4x100 librean.

Bestalde, Andoainen jokatu-
tako Gipuzkoako Neguko XI.
txapelketan Eibar Igerixanek
sei ordezkari izan zituen: junio-
rretan, Ane Salaberriak (200 es-
tiloetan) eta Paula Kapelastegik
(50 tximeleta) urrea lortu zuten
eta Malen Albistegik brontzea
(100 libreak); eta infantiletan,
Ekaitz Lagok urrezkoa 100 eta
200 librean, Julen Zubizarretak
zilarrezkoa beste bitan (50 me-
troko bizkar eta tximeleta) eta
Olatz Bikuñak beste brontzez-
ko bi. Erreleboetako probetan
nagusi izan ziren eibartarrak ab-
solutu mailan.

Jaz Eibar Triatloi Taldeak bosgarren
egin zuen duatloiko denboraldi hasieran
Derioko sprint distantziakoarekin hasi zen aurreko asteburuan duatloi
denboraldia eta aurten Jaz babesle izango duen Eibarko taldeak aurkeztu
zuen boskoteak taldekako bosgarren postua eskuratu zuen bertan. Galder
Hernandez (22. postuan), Miguel Ledesma (31), Roberto Gartzia (60), Igor
Fernandez (147) eta Iñigo Unanuek (148) antxitxiketan hasi zuten proba
“bitan igo behar izan genuen oso aldapa gogorrarekin” eta gero hiru itzu-
li eman behar izan zioten prestatutako ibilbide lauari, “haize handiari aurre
egin behar izan bagenion ere”; amaitzeko, oinezko lasterketari ekin zioten
berriro. Egutegiko hurrengo proba Mungian jokatuko da otsailaren azken
egunean, hilaren 29an.

Mendizaleek Olako sagardotegian bazkaldu zuten

Emakumezkoen taldeak emaitza bikainak eskuratu ditu txapelketatan.
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Deporreko Urpeko batzordearen urte berezia
Denboraldi berezia dute aurtengoa De-
porreko Urpekoen batzordekoek eta,
prestatutako egitarauari hasiera emateko,
Klub Deportiboko lokaletan batzordearen
“sortzaileei” eta presidente-ohiei omenal-
dia egiteko aprobetxatu zuten. Roberto
Fuentes, Xabier Larrañaga, Julian Eraso,
Ugarteburu, Aitor Sologaistua, Jose Lopez

Santamaria, Iñaki Azpitarte, Javi Escude-
ro, Iker Etxeberria, Oskar Fernandez, Mi-
kel Ortueta eta Asier Eraso presidente
izandakoek oroigarria jaso zuten, Pedro
Agirregomezkorta “Petrus” eta Enrique
Elorzarekin batera (azken horiek beterano
mailan). Federazioko Javier Mendozak eta
Iker Beneitezek ere jaso zuten eurena. Eki-

taldian izan ziren Udal eta Federazioko or-
dezkariak, Deportiboko zuzendaritza eta
Donostiako Nazioarteko Urpekaritzaren zi-
nemaldiaren zuzendaria ere. Bestalde, bi
egun lehenago AFEDEGI Gipuzkoako Kirol
Federazioen Elkarteak Donostiako Aqua-
riumean egindako ekitaldian Deporreko
Urpeko Jardueren batzordeak saria jaso
zuen iaz egindako lanengatik, eta aurten
50 urte betetzen duela aprobetxatuz.

Hilaren 6an Donostiako Aquariumean saria 
jaso zuen Urpekoen batzordearen ordezkaritza
osatu zuen laukotea. Behean, Deporreko 
ekitaldian saritutakoen taldea.
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Eibartar askok oraindik ere ondo asko
gogoratuko duten Juanito Txoko eta
Cresenen semea Historian lizentzia-

tua da, aurrehistoria eta arkeologia espe-
zialitateetan. Ondasun eta kalte-tasazioen
balorazioan masterra du egina eta ondare
kudeaketa tekniko lanetan dihardu. Urteak
dira astekari honetan tokia egin geniola,
“ehuneko figurak egiten zituelako”. Artisau
arlo horretaz aparte, Errenazimentuko es-

piritu honek esparru ezberdinak landu eta
deskubritu ditu. Liburua hasteko orain dela
bospasei hamarkadatako denbora haietara
eramango gaitu, bere ama Cresen sukal-
dean errezatzen dagoen unera, “On Pedro
Gorostidiren Arrate Irratiko errosarioaren
erritmora”.

JJuan Sola eta Jaun Solo
Aita joan zitzaion aurretik eta, ama hil zi-

tzaionean, etxea saltzeko pisua hustutze-
arekin batera etorri zitzaion burura liburua-
rena. Orduan, jakina, askoz lotuago zego-
en Eibarrekin gaur egun baino. Eleberria
“mundu hura agurtzeko beharraren ondo-
rioz” sortu zen, agur-omenaldi modura,
eta Juan Antoniok askotan zalantzan jar-
tzen du kontatzen duen istorioa berak ida-
tzitakoa den. “Eraman nazaten laga dut,
noraezean nenbilela Ateneak nire buruan
ideia hori lagako balu moduan”. Eleberriak
euskal aire-odisearen antza du, egilearen
bizi, sentimendu eta ideia pertsonalen es-
perientziez jantzitakoa. “Autoaurkikuntza
ere” badela dio Gisasolak, “auto-erreali-
zazio osoa bilatzeko modua”.

Liburuko bidaia “aspaldiko eibartarrei”
ezaguna egingo zaien mundutik abiatzen

da. Izan ere, egilearen bizitza markatuko
duten hainbat tokitatik pasatuko da odi-
seako abioneta zaharra: “Pertsonaia,
Juan Sola nire alter-egoa, zirkunstantziek
Jaun Solo bihurtuko dute. Eta bere aire-
laguna Seven Seas Spray izango da; izen
hori zuen gure aitak gerra zibilean, zauri-
tuta zegoela, ihes egiteko aukera eman
zion itsasontziak”.

Guzti horregatik eskaintzen die liburua
gurasoei, “eman ziguten guztiagatik eta,
batez ere, eurei esker sentitu ahal izan ge-
nuen guztiagatik”. Eta, behin eskaintzen
hasita, gogoan ditu “Cristina neskalaguna
izan zena, Iker iloba eta Ana gaur egungo
bikotekidea ere”.

Txoko taberna
Sasoi bateko txirrindularitzaren inguruan

Txoko tabernan sortzen zen giroa gogora-
tzen du Juananek, “familia handi bat”
akordura ekartzen dioten oroitzapenekin
batera. “Eibarrek orduan bazuen industria
eta kultur dinamismo berezia, egiteko as-
moen ordez benetan egiteko jokabidea na-
gusitzen zena, gauzak egiten ondo jakite-
az gain ondo egiten zireneko denborak
izango dira, gogo handiz egiten ziren gau-

Juan Antonio Gisasola, “Juanito
Txokoren” seme gazteenak Nadie
liburua kaleratu du, sasoi bateko
Eibar gogoratzen diguna, “1960-70
hamarkadakoa”. Lanak ibilbide
berezi batean euskal geografia
bisitatzeko aukera eskaintzen digu,
barne-esperientziak eskaintzeaz
batera. “Hutsik dagoen munduan
bakarrik zu zaude” azpititulua
ezarri dio 450 orrialde dituen
liburuari: “53 kapitulu ditu guztira,
hamar atal ezberdinetan banatuta:
hasierak Eibarren, esplorazioa,
munduarekiko desilusioa,
Pizkundenea, zetazeoak, abioneta,
22 etapetako aire-odisea, itzulera,
norabide aldaketa eta azken
amaiera”. Liburua erraz eskura
daiteke: “amazon.es helbidean
sartu eta `nadie juanan gisasola´
idatzita, berehala azalduko zaizue
eleberriaren irudia, laburpen bat
eta erosteko aukera” dio egileak.

Juanan Gisasolak 
Nadie liburu berezia 
kaleratu berri du



zak. Horrelako egoerak bertakotu egiten
zaituzte, munduari zentzua hartzen lagun-
tzen eta anonimotasunetik ateratzen zai-
tuzte egunerokotasunean. Beste denbora
batzuk ziren: inork ez zituen ziurtagiririk es-
katzen eta inoren burutik ez zen pasatuko
iruzurrik egitea”.

NNatura maitatzen
Juananek euskal naturari erreparatzen

dio batez ere bere eleberrian. “Perretxi-
koak biltzen” emandako paseoak eta “ba-
serritarrekin” izandako harreman zuzenak
natura maitatzea ekarri zioten. Eleberrian
hainbat oroitzapen batu ditu, jasotako es-
perientziarekin aberastuta, “izan espeleo-
logia arloan, mendian, piraguismoan, sur-
fean, mendian korrika egitean, ahaztezi-
nezko zeharkaldietan... eta euskal kostal-
dean, Irlandan eta Bretainiako izurdeekin
eta baleekin egindako buzeoekin batera”.
Bizitza horretatik urrats bat besterik ez da-
go basoak, ornitologia, historia, tradizioak
eta mitoak maitatzeko eta inguru horretan
kuriositatez lan egiteko.

Liburuan aurrera egin ahala, Itziarren
egindako esplorazio baten ondoren, per-
tsonaia bakarrik aurkituko da munduan,
“gizaki guztiak desagertu direlako”. Mun-
du berri horretan “birkokatu beharko du”
bere burua, justu naturak gizakiak aurretik
lapurtu zizkion espazioak berreskuratzen
hasten denean. Elektrizitatea, etxeak,
errepideak... guztia eroriko da. Eta Geta-
riako itsasertzean kokatuko du Pizkunde-
nea bere baserri autosufizientea, kulturaz
lagundutako ekotopia berri batean, hau da,
utopia baikor bati jarraituko dio

Esperientzia berezia izurdeekin
Juanan Gisasolak gizakiok erakutsi ez

dioguna ikasi du izurdeekin. Ikaragarria da
itsas espezie horretako hainbat “lagune-
kin” bizi izan duena. Donostiako badian
hainbat urtetan bizi izan zen Pakitorekin
askotan ibili zen itsasoan, “Gonzalo Ga-
raioak (hau ere Eibarkoa) zabaldu zion
atea” aprobetxatuz. Ondo gogoratzen du
izurde horrek “Pasaian ere pasatu zuela
denboratxoa, talde batekin zela desagertu
zen gerora berriro bueltatzeko eta, azke-
nik, neumonia baten eraginez hil” zela. Ir-
landan oraindik ere bizirik dagoen beste
izurde batekin egin zuen igeri: “Marari isa-
tsetik helduta surf-a egin izan dut askotan,
olatuekin jolastuz. Eguneroko harremana
izan genuen sasoi batean. Irrati-kasetea
ere eraman nion batean, berari gustatu eta
kendu egin zidan”. Oso azkarrak direla dio
eta, tratatzen jakinda, eurekin asko abe-
rastu gaitezkeela uste du.

Eleberrian egileak Europari egiten dio
gorazarre, bertako kultur dibertsitateari,
eta horren aldeko errespetua erakusten
du, eusteko gogoaz haratago. Hor Nicolas
Roerich-ek orain dela urte batzuk egindako
proposamenari jarraitzen dio: “Horregatik
jasotzen ditut iraganeko gertaerak, euske-
raren toponimia eta originaltasuna, eta ha-
ren garapenaren beharra aldarrikatzen dut.
Baina ez ditut gaztelera, erromantze hiz-
kuntzak, gaskoia, okzitanoa, zeltiar for-
mak, latinera eta grekera... baztertzen.
Euskal mitologia eta klasikoa alboratzen ez
ditudan bezala”. Ulisesen Odisearen pa-
reko jokoa proposatzen digu Gisasolak eta
bertan “dibertsitateari ez badiogu eusten”
biziraupenak zentzurik ez diola esaten di-
gu, “garapena antzutzeaz gain”.

Itsasoaz aparte, Pipaoneko basoak, fa-
bulako Laguardia, Oliteko gaztelua, Erron-
kari, Iparralde, Gaskoinia, Dordoina, Lan-
dak... gertuko hainbat espazio gehiago
gerturatuko dizkigu egileak. “Aita Ariz-
mendiarrietak erakutsitako bidetik jotzen
dut, Morris Bermanek bere Historia de
conciencia-n esaten zuen moduan. Kon-
tuan dut baita Toribio Etxebarriaren kon-
promiso ekintzailea ere eta ez dut ahazten
Antxon Artamendi filosofoak hainbeste
nabarmendu zuen piriniar zuzenbidean
txertatutako aspaldiko kultura atlantikoa”.
Juan Antonio Gisasolak ez du esan nahi
sasoi bateko Eibar gaur egungoa baino ho-
bea zenik, baina bai “komunitate baten
parte sentitze hori” baztertu dugula. Ho-
rregatik liburuan keinua egiten dio Eibarri,
“bere espiritu sortzaile, ekintzaile eta el-
karlanerakoari”.
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“Txikitan familiaren tabernaren
inguruko giro berezia ekarri 

nahi izan dut gogora”

Juanito Txokoren seme gazteenak hainbat esperientzia berezi bizi izan ditu eta  Aita Barandiaran eta
Dalai Lamarekin ere egondakoa dugu. Liburuaren azaleko irudia Iñaki Larrañaga lagunak egin dio.

Izurdeekin esperientzia
bereziak bizi izan ditu egileak

azken urteotan



30 kliskbatean

eibar

FERNANDO RETOLAZA: “Aratoste jaietara deitzen baserriz-baserri”.
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--  UUrrtteerroo  hhaarrttzzeenn  dduuzzuu  ppaarrttee  mmiinntteeggiiaann..
NNoollaa  iikkuusstteenn  dduuzzuu  1100  uurrttee  hhaauueettaakkoo
iibbiillbbiiddeeaa??

Mintegia urteko egutegian beti apun-
tauta daukadan ekitaldia da. Euskeraren
transmisioan, sozializazioan eta biziberri-
tze-prozesuan momentu honetan Euskal
Herrian dabiltzan adituak bertan egon di-
ra, eta oso esparru desberdinetako jen-
dea egon da. Beti iruditu zait oso forma-
tu dinamikoa. Asko ematen du. 
--  1100..  uurrtteeuurrrreennaa  ddeellaa  eettaa,,  aauurrtteennggoo
mmiinntteeggiiaa  ddeessbbeerrddiinnaa  iizzaannggoo  ddaa..  GGaaii
ddeessbbeerrddiinneeii  bbuurruuzzkkoo  hhaaiinnbbaatt  mmaahhaaiinn--
gguurruu  eeddoo  ssoollaassaallddii  eeggiinnggoo  ddiirraa..

Orain arte hitzaldiak eta amaieran ma-
haingurua egin da. Urteurrena dela eta,
aurten gai batzuk jarri dira eta horien in-
guruan bi edo hiru pertsona egongo dira,
dinamizatzaile batekin batera. Bertan par-
te hartuko duten gehienak aurretik egon

direnez, aukera polita da geldiune bat
egiteko, atzera begiratzeko, ideia berriak
mahai gainean jartzeko eta, hori guztia
kontuan hartuta, aurrera begira egin dai-
tekeena irudikatzeko. Euskeraren indar-
berritze prozesua nondik nora egin behar
den irudikatzeko momentu egokia da.
--  ZZuukk  ddiinnaammiizzaattuukkoo  dduuzzuunn  ssoollaassaallddiiaa--
rreenn  iizzeennbbuurruuaa  ““TTrraannssmmiissiiooaa  eettaa  ssoozziiaa--
lliizzaazziiooaa,,  zzeerrttaazz  aarrii  ggaarraa??””  ddaa..  ZZuurreekkiinn
bbaatteerraa  PPaauullaa  KKaassaarreess  ssoozziioolliinngguuiissttaa
eettaa  JJoonnee  MMiirreenn  HHeerrnnaannddeezz  aannttrroopplloo--
ggooaa  iizzaannggoo  ddiirraa..

Euskeraren transmisioari buruzko gaia
izanik, gure asmoa gaia kokatzea izango
da. Paula Kasares eta Jone Miren Her-
nandez gai hauetan erreferentzia nagu-
siak dira. Beraz, pozik nago alde horre-
tatik. Biak egon dira mintegiko aurreko
edizioetan. Lehenengo urtean Paula Ka-
saresen hitzaldia entzun nuenean, zer

pentsa eman zidan. Berak planteatzen
zuen transmisioaz hitz egitea baino, ko-
meni zitzaigula sozializazioaz hitz egitea.
Transmisioa eta sozializazioaren arteko
desberdintasunak azaldu zituen. Soziali-
zazioa zerbait zabalagoa dela azaldu
zuen; haurrak eta nerabeak modu akti-
boan hartzen ditu sozializazioaren para-
digmak. Sozializazioaren kontzeptuare-
kin familiaren rola aldatzen da, ez da
etxean bakarrik gertatzen den kontu bat,
sozializazioa gizartean gertatzen da  eta
berdinen arteko harremanak, adinkideen
artekoak… kontuan hartzen ditu. Jone
Miren Hernandezek ere hurrengo urte-
an antzerako planteamentua ekarri zuen.
Gure tertulia hortik joango da: gaia ko-
katu, transmisioak zein sozializazioak
ematen dutena ikusi, eta besteek hitz
egingo dutenaren abiapuntua izatea nahi
dugu, azken finean.

Jaime Altuna, antropologoa:
“Aurtengo mintegia aukera polita izango da 
geldiune bat egiteko eta aurrera begira egin
daitekeena irudikatzeko”

…eta kitto! Euskara Elkarteak Euskararen Transmisioari buruzko 10. mintegia
egingo du martxoaren 11n, Portalean. Izen-ematea gaur abiatuko da, eta
www.etakitto.eus webgunearen bidez egin daiteke. Aurtengo edizioa berezia
izango da. Transmisioaren gaia ardatz moduan hartuta, hainbat gai landuko
ddiirraa  ssoollaassaallddii  ffoorrmmaattuuaann..

--  EEnnttzzuullee  eettaa  hhiizzllaarrii  bbeezzaallaa  eeggoonn  zzaarraa  aauu--
rrrreekkoo  eeddiizziiooeettaann..  NNoollaa  aauurrrriikkuusstteenn  dduuzzuu
aauurrtteennggooaa??

Aurtengo egitaraua oso interesagarria
iruditzen zait. Gauza polit asko irtengo di-
ra. Gure kasuan hirukote bat izango ga-
ra. Nirekin batera UEMAko Jokin Uranga
eta EuskarAbenturako Ane Pedruzo
egongo dira. Hirurek oso errealitate des-
berdinak bizi ditugu gazteekin. Interes-
garria da gazte desberdinei buruzko in-
formazioa edukitzea. 
- ZZeeuueenn  ssoollaassaallddiiaarreenn  iizzeennbbuurruuaa  ““EEuuss--
kkeerraarreenn  rroollaa  ggaazztteeeenn  bbiizziittzzaann””  iizzaannggoo
ddaa..  ZZeerrttaazz  eeggiinnggoo  dduuzzuuee  bbeerrbbaa?

Nire asmoa gazteentzako egitasmoetan
dauden erralitateak ikustea da. Baina, hor-
tik aparte, ikuspegi zabaltzea gustatuko li-

tzaidake. UEMA udalerri euskaldunen
mankomunitatea izanda, bertako gazteek
euskeraz hitz egiteko askoz ere aukera
handiagoa daukate. Guk, Urtxintxan, Eus-
kal Herri osoko gazteekin egiten dugu lan:
udalerri euskaldunetako gazteekin jardu-
ten dugu, baina baita Zallako edo Pasaiako
gazteekin ere, eta leku horietan errealita-
tea oso desberdina da. Desberdintasunak
baina, aldi berean, amankomunean dauz-
katen gauzak ere ikusiko ditugu. Gure ai-
sialdiko egitasmoetan parte hartzen duten
gazteek badaukate nolabaiteko kontzien-
tzia euskarekiko. Hala ere, euskera egite-
ko hainbesteko ohitura ez daukaten gaz-
teak ere badaude, eta horiek ere errefe-
rentzia dira guretzako.
--  EEssaann  ddaaiitteekkee,,  oorroohhaarr,,  ggaazztteeeenn  aarrttee--
aann  eeuusskkeerraarreekkiikkoo  kkoonnttzziieennttzziiaa  eezzaa  ddaa--
ggooeellaa??

Urtxintxan begirale titulua ateratzera
etortzen diren gazte asko izaten ditugu. Gi-

puzkoako eremu desberdinetakoak dira.
Badakite etorkizunean euskeraz lan egin
beharko dutela, baina kasu askotan ez di-
ra euskerarekin hain identifikatuta senti-
tzen. Ez dute sentitzen aurreko belaunal-
ditakoek sentitzen zuten bezala.
--  GGaazzttaarrooaa  ttaallddee  eessttrraatteeggiikkoo  mmoodduuaann
hhaarrttuu  bbeehhaarr  ddaa  kkoonnttuuaann??

Esaten da haurrak eta gazteak direla
euskara gehien erabiltzen dutenak, baina
egia da nerabezaroan hizkuntza-ohiturak
aldatu eta gaztelerara jotzen dutela. Gaz-
teleraz hitz egiteko ohitura hori egonkor-
tzen bada, gero asko kostatzen da kontra-
kora bueltatzea, eta Euskaraldiak hori era-
kutsi du. Horregatik garrantzitsua da nera-
beek hizkuntza-ohitura horiek aldatu au-
rretik eurekin lanketa egitea. Orain arte eu-
rei euskera erakusten aritu gara, baina ez
diegu gure hizkuntzaren garrantziari eta
historiari buruz hitz egin. Hor badaukagu
lana egiteko.

Maite Asensio, Urtxintxa eskolakoa:
“Nerabezaroan hizkuntza-ohiturak aldatu egiten dira”
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--  TTaallddee  eeddoo  aabbeessllaarriieenn  llaagguunnttzzaaiillee  bbee--
zzaallaa  hhaassii  zziinneetteenn  eettaa  zzuueenn  mmuussiikkaa  eeggii--
tteenn  dduuzzuuee  oorraaiinn..  NNoollaa  eemmaann  zzeennuutteenn
jjaauuzziiaa??

Ginferno izeneko talde batean jotzen
nuen eta azkenengo diskoan saxofoi lau-
kote bat sartzea pentsatu genuen, infer-
nutik zetozen saxoak. Gero, Ginferno de-
segin zen, baina Andres Herrera ‘Pajaro’
Sevillako gitarristak deitu zigun eta tal-
dea berpiztu genuen. Beste talde batzuei
laguntzeko aire-atal bezala hasi ginen eta
Julian Maeso, Vinila Von Bismarck eta
The Limboos taldeekin jo genuen, bes-
teak beste. Hortik aurrera gure musika
sortzeko beharra sentitu genuen, beste-
en abestiak konpontzen ibili beharrean.
Juan Carlos ‘Chavi’ Ontoria teklistari dei-
tu nion, nire lagun mina delako, eta mu-
sika-talde independentea izateko lanetan
hasi ginen. Hammond organoa, bateria,
gitarra eta ahotsa gehitu genien saxoei,
eta Rythm&Blues seikote bezala hasi gi-
nen. ‘Roasted sinner’ diskoan, gure le-
hen lanean, talde instrumentala izaten

saiatu ginen, kontzertu batetik bestera
aldatzen joango zen abeslari batekin. Ju-
lian Maeso, Roy Fontoira, Anaut... izan
ziren gurekin abestu zuten hainbat lagun,
diskoa grabatzen lagundu zigutelako.
Ideia ona zen, publikoarentzat nahiko es-
timulagarria zelako; baina promotoreei ez
zitzaien gehiegi gustatzen, gauza segu-
ruago bat nahi zutelako. Guk ere egon-
kortasun gehiago nahi genuen. Beraz,
2017an Madrilgo Cafe Centralen hainbat
egunez jarraian kontzertuak eskaini ge-
nituen, egun bakoitzean abeslari ezber-
din batekin, eta azken egunean Adrian
Costa izan genuen. Bat-bateko maitemi-
na sentitu genuen berarekin. AEBn urte
askotan bizi izan da Adrian eta R&Bko
izen handiekin jo du. Luxu bat. Ordutik,
gurekin dabil.
--  AAddrriiaann  zzuueekkiinn  eeggootteeaakk  ttaallddeeaarreenn  jjaarr--
dduunnaa  aallddaattuu  dduu??

Gure musikaren oinarria lehengo bera
da, baina kide guztien baturak osatzen
du taldearen soinua. ‘Voodoo shoes’
abestian argi geratzen da hori. Lehen

diskoan grabatu genuen, Roy Fontoirak
abestuta, baina gero Adrianekin abesti
honen beste bertsio bat egin genuen
eta asko igartzen da bere eragina.
--  SSaaxxooaakk  ddiirraa  ttaallddeeaarreenn  ooiinnaarrrriiaa??

Gure taldeko frontmana saxoak dira.
Eszenatoki gainean, adibidez, saxoak jar-
tzen ditugu lehen planoan, publikoarekin
etengabeko elkarreragina dugu, arlo ins-
trumentalak protagonismoa izan dezan
moldaketa musikalak egiten ditugu... Be-
raz, bai, saxoak oinarrizkoak dira taldean.
--  NNoollaakkooaakk  iizzaatteenn  ddiirraa  zzuueenn  kkoonnttzzeerr--
ttuuaakk??

Izugarriak, esperientzia erlijiosoak!
(barreak) Guk oso ondo pasatzen dugu
eta izerditan amaitzen ditugu. Berdin da
antzerki, klub, jaialdi edo areto bat izan,
eta jendea eserita edo tente dagoen, pu-
bliko guztiak dantza egiten amaitzen
duela zin dagizut. Imajinario kolektiboan
dauden R&B eta rock abestiak entzun-
go dira. Musika beltza oso naturala eta
zuzena da, eta entzuleen barrenera hel-
tzen da beti.

“Publiko guztiak dantza egiten
amaitzen du gure kontzertuetan”
Infernuko erritmo beroak ekarriko dizkigu ‘Saxos del Averno’ taldeak
martxoaren 15ean Portalera. Chucho Valdes, Jerry Gonzalez eta beste
hainbat maisurekin jo duten musikariek osatzen dute taldea, eta AEBko
izen handiekin ahotsa hezitu duen Adrian Costak ematen die hitza
saxoek igortzen dituzten soinuei.

DDAANNII  NNIIÑÑOO
((SSaaxxooss  ddeell  AAvveerrnnoo))

Eguaztenean hasiko dituzte modu ofizialean 43. Eibarko Antzer-
ki Jardunaldiak, ohikoa den bezala, hitzaldi-solasaldi batekin: edizio
honetarako aktore gonbidatua Lolita Flores da. Coliseo antzokian,
19:00etan hasiko den “Actrices de raza” izenburuko hitzaldian Luis
Mottola aktorea izango du lagun eta aurkezlea Lorea Arakistain ka-
zetari eibartarra izango da. Saiora sartzea doan
izango da. Euren esperientziari buruz berbetan
entzuteaz gain, solasaldian parte hartuko du-
ten aktore biak elkarrekin lanean, taula gainean
ikusteko aukera egongo da datorren astean
bertan, eguenean eta barixakuan, Antonio Hor-
telano eta Marta Guerras aktoreekin batera,
Pentacion Espectaculos konpainiaren “La fuer-
za del cariño” antzezlana eskainiko dute-eta
(20:30ean Coliseo antzokian).

LLoolliittaa  FFlloorreesseenn  hhiittzzaallddiiaarreekkiinn  
hhaassiikkoo  ddiirraa  AAnnttzzeerrkkii  JJaarrdduunnaallddiiaakk



PProyde-Proega GGKEak eta Eibarko La Salle ikastetxeak, Udalaren
laguntzarekin, “Elikadura osasuntsua, bidezko elikadura” izenburuko
hitzaldia antolatu dute martxoaren 4rako (euskeraz) eta 5erako (gaztele-
raz). Egun bietan hitzaldia 18:00etan hasiko da, La Salle Isasiko aretoan
eta Farmacook Nutrizio Eskolako Zaloa Otaduyk emango du. Hizlaria far-
mazeutikoa izateaz gain nutrizio terapeutikoan aditua ere bada eta, bes-
teak beste, hitzaldira gerturatzen diren gurasoek seme-alaben elikadu-
raren inguruan izan ditzazketen zalantzak argituko ditu, elikadura kon-
tzienteagoa egiteko hainbat aholku ematearekin batera.

Bidezko elikadurari buruzko 
hitzaldiak antolatu ditu 
La Salle ikastetxeak

Arrate Kultur Elkarteak XXIII. Eguen Zuri argazki
lehiaketa antolatu du. Gaia "Aratosteak" izango da
eta nahi duten guztiek har dezakete parte, Eibarren
nahiz beste tokiren batean egindako argazkiekin
(zuri-beltzean zein koloretan). Egile bakoitzak hiru
lan aurkez ditzake gehienez, JPG formatuan.
Argazkiak bidaltzeko eta izen-ematea egiteko
helbidea eguenzuri2020@gmail.com da. Lanak
martxoaren 8ra arte onartuko dituzte eta, jasotako
argazki guztien artean, epaimahaiak 20 aukeratu eta
hiru sarituko ditu (160, 100 eta 60 eurorekin,
hurrenez hurren). Informazio gehiago nahi duenak
elkartearen bulegoan galdetu, 638284912 zenbakira
deitu edo arratekultu@gmail.com  helbidera idatzi
dezake.

Eguen Zuri argazki-lehiaketa

Liburutegitik jakinarazi dutenez, aurrerantzean Zapatuko Ipuina eki-
menaren barruan egiten diren saioetara joan ahal izateko derrigorrezkoa
izango da gonbidapena aurretik jasotzea. Gonbidapenak liburutegian ber-
tan eska daitezke eta plazak mugatuak izango dira (adingabe bakoitzeko
gehienez bi txartel emango dituzte). Arduradunek azaldu dutenez, “zen-
bat eta heldu gutxiago, orduan eta haur gehiagok izango dute jarduerare-
kin gozatzeko aukera”. Zapatuko Ipuinaren hurrengo saioa otsailaren 29an
izango da, 18:00etan: “Aurorita ipuinez ipuin" ipuin-saio antzeztua izango
da, publikoaren parte hartzearekin eta Lur Kortak eskainiko du.

Zapatuko ipuina saioetarako
gonbidapena derrigorrezkoa 
izango da aurrerantzean

Domekan amaituko da
Eibarko Udal Euskaltegiak
eta AEK euskaltegiak,
udalarekin lankidetzan
antolatu duten txio
lehiaketarako lanak
aurkezteko epea. Parte hartzeko bakoitzak 2020an
irakurri nahiko lukeen txioa idatzi beharko du (140
karaktere gehienez), #EibarTxioLehiaketa traola
erabilita. Proposamenak helbide hauetara bidali
daitezke: euskaltegia@eibar.eus, eibar@aek.eus
edo euskara@eibar.eus. Bi sari banatuko dituzte:
bat epaimahaiak aukeratzen duenarentzat eta
bestea jendearen boto gehien jaso duenarentzat
(botoa www.eibarko-euskara.eus webgunean
eman beharko da, martxoaren 22a bitartean).

Txioak aurkezteko epea amaitzear
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Eibarko Aek euskaltegiak Hernaniko Elorrabi
sagardotegira irteera antolatu du apirilaren 4rako.
Autobusa 12:00etan irtengo da Untzagatik eta
bueltakoa 18:00etan izango da. Irteeraren prezioa
50 eurokoa da (autobusa eta bazkaria barne). Izena
emateko AEK euskaltegira joan edo deitu
(943201379), martxoaren 18a baino lehen.

Sagardotegira irteera
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AAstelehenean ipini zuen martxan Filmin Euskaraz, euskaraz-
ko filmen lehen streaming kanala Espainiako Filmin online zi-
nema-plataformak. Erabiltzaileek hiru kategoria edo ataletan sail-
katu dituzten filmak (fikziozko pelikulak, dokumentalak eta hau-
rrentzako zinema) ikusi ahal izango dituzte. Atal berriaren web
bertsioak gaztelania hutsez du interfazea. Filmak ikusteko hile-
roko 8 euroko harpidetza ordaindu behar da eta, harpidetzatik te-
lebistara iristeko, Apple TV sistema edo Smart TV zenbait erabil
daitezke edo, bestela, aplikazio bidez mugikorrean ikusteko au-
kera ere badago, telebistan Chromecast izanez gero.

Estreinaldian, Filmin Euskarazek 40 film inguru bildu ditu, tar-
tean euskal zinemak azkenaldian eman dituen titulu arrakasta-
tsuak: Telmo Esnalen "Dantza", Koldo Almandozen "Oreina", Asier
Altunaren "Agur Etxebeste!", Roberto Castonen "Ander" eta Mo-
riarti etxearen "Loreak", beste batzuen artean. Dokumentalen blo-

kean, berriz, Oier Aranzabalen "Margolaria", Josu Martinezen
"Jainkoak ez dit barkatzen", Asier Altunaren “Bertsolari” edo Ai-
tor Merinoren “Asier ETA biok” daude, besteak beste. Filminek
adierazi duenez, plataformaren asmoa "arian-arian titulu kopurua
handitzen joatea da, zinemarik onena publiko euskaldunarenga-
na hurbildu ahal izateko".

Filmin Euskaraz jaio da, 
40 film ingururekin

Aurreko zapatuan zumba klase arrakastatsua hartu zuten Untza-
gako jubilatu etxean, belaunaldien arteko topaketa modura presta-
tutako saioan. Berez Untzaga plazan egitekoa zen dantza saioa, bai-
na Zaldibarko zabortegian gertatutako hondamendiaren harira, ba-
daezpada kalean kirolik ez egiteko gomendatu zutenez, barruan ari-
tu ziren zumba egitera animatu ziren 16 umeak eta 20 jubilatuak. Ho-
rrez gain, domekan, 12:00etan zabalduko dute Fausto Morgadoren
margolanen erakusketa. Aratoste Martitzenean, berriz, 18:30ean ha-
siko dira dantzaldia eta koko-jantzi lehiaketa (bi onentzat saria egon-
go da). Eta datorren barixakuan, 19:00etan, Araceli Bonok “Entre mis
tacones” berak idatzitako poesia liburua aurkeztuko du.

Agenda bete-betea prestatu dute
Untzagako jubilatu etxekoek

Ainhoa Aldazabal Ga-
llastegi eta Skolastika-
ren eskutik ekitaldi-zi-
kloa antolatu dute
Arrate Kultur Elkartean,
otsailaren 27tik martxo-
aren 8ra bitartean. Egue-
nean (otsailak 27),
18:00etan "Bizipenetatik artelan bat sortu" sormen tailerra egin-
go da, Ainhoa Aldazabalek dinamizatuta (izena emateko
638284912 telefono zenbakira deitu behar da). Tailerra amaitu
eta jarraian, 19:00etan, martxoaren 8ra arte Topalekuan ikus-
gai egongo den “Hilekoa(k)” erakusketaren aurkezpena eta
irekiera ekitaldia egingo dira. Erakusketa martxan egongo den
egunetan 19:00etatik 21:00etara zabalduko dute. Martxoaren
3an, berriz, nahi duenak Ainhoa Aldazabalek erakusketan egin-
go duen bisita gidatuan parte hartzeko aukera izango du
(19:00etan izango da). Eta martxoaren 6an, 21:00etan bertso-
afaria egingo da, Arrate Kultur Elkartean bertan, Maider Arre-
gi, Nerea Ibarzabal eta Beñat Gaztelumendi bertsolariekin. Gai-
jartzailea Maite Berriozabal izango da. Txartelak Kultun ipini di-
tuzte salgai (23/18 eurotan) eta menua beganoa izango da.

“Hilekoa(k)” zikloa eta 
bertso-afaria antolatu ditu
Arrate Kultur Elkarteak

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasle-
ei zuzenduta egingo den tailerra euskeraz
emango dute, Portalean, martxoaren 7an, 8an
eta 14an, 17:00etatik 19:00etara. Ikastaroaren
prezioa 12 eurokoa da Eibarren erroldatuta dau-
denentzat eta 28 eurokoa Eibartik kanpokoen-
tzat. Antolatzaileen berbetan, arte eszenikoen

inguruko tailerrak “antzerki eta musikalaren
mundu ikusgarrian murgiltzeko aukera emango
die parte hartzen dutenei, haurren gaitasunak
eta doaiak garatuz ondo pasatzen duten bitar-
tean”. Matrikula egiteko epea astelehenean ha-
si eta martxoaren 3ra bitartean egongo da za-
balik, Pegoran eta www.eibar.eus helbidean.

Udalak “Musikala sortzen” sormen eta 
mugimendu tailerra antolatu du martxorako



...eta kitto!
agenda
2020-II-21

35

eguraldia (EUSKALMET.NET)

jaiotakoak
- Eneko Zuluaga Garcia. 2020-II-12.
- Yanis Mehjoub Aarrass. 2020-II-15.
- Nayra Valade de Dios. 2020-II-16.

AAUURRRREEKKOOAARREENN  
EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA

Barixakua 21
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Zapatua 22
EGUNEZ Morgado (San Agustin, 3)

Domeka 23
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Astelehena 24
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Martitzena 25
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

Eguaztena 26
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Eguena 27
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Barixakua 28
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

farmaziak

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

hildakoak
- Jose Ramon Moya Martinez. 57 urte. 2020-II-14.
- Miguel Navas Iriarte. 66 urte. 2020-II-14.
- Jose Mª Miguelez Alonso. 85 urte. 2020-II-14.
- Agustina Blazquez Merallo. 90 urte. 2020-II-16.
- Joaquin Fernandez Sanchez. 87 urte. 2020-II-18.
- Sabino Zubizarreta Urizar. 90 urte. 2020-II-18.
- Jose Gorrotxategi Lasuen. 93 urte. 2020-II-18.
- Emilio Fernandez Hernandez. 53 urte. 2020-II-19.

Inauterietako dantzak
ELGETAKO Espaloian
Domekan “Inauterietako
dantzak” saio monografikoa
egingo dute Elgetako Espaloia
kafe-antzokian, Herrixa
Dantzan dantzaldi irekian.
Aratoste domeka izango dela
eta, horren aitzakiarekin,
Euskal Herriko hainbat
herritako inauteri
ospakizunetan berezko
dituzten dantzen ibilalditxoa
egingo dute. Elgetako
Udalaren laguntzarekin egingo
den saioa arratsaldeko
19:00etan hasiko da eta parte-
hartzea librea izango da.
Bestalde, nahi duenak Maialde
jatetxeak esne ekologikoz
egindako pellak izango ditu
eskura (2 eurotan).

Euskal Ihauteria
ELGOIBARREN
Atzo hasi ziren karroza
prestatzen Ludotekan: piraten
itsasontzi bat egingo dute,
gaurko kalejiran irtetzeko
(17:00etatik 19:00etara).
Elgoibarko Ikastolak ere gaur,
Bariku Mehe Egunean
ospatuko ditu Aratosteak,
herriko kaleetara eramango
duten Euskal Inauteriarekin.
15:15ean irtengo dira umeak
ikastolatik, eta Kalegoen
plazara arte joango dira
kalejiran, han dantzaldia
egiteko. Gauean, 23:00etan
Sinuösek kontzertu berezia
emango du, Kultur Etxeko
sotoan. Eta Aratosteetako
egun handia bihar izango da.
Besteak beste Atxutxikaraokea
eta koreografia dantzaldia
prestatu dute arratsalderako,
eta iluntzean Mauxitxa
txarangarekin mozorren
kalejira egingo dute. Gauerditik
goizaldera arte, berriz,
erromeria egongo da Mugi
Panderoa taldearekin, Maalako
parkean.

SOS deiak.................................112

Pegora ......................................010

Udaletxea ..................943 70 84 00

Portalea .....................943 70 84 39

Udaltzaingoa.............943 20 15 25

Mankomunitatea.......943 70 07 99

Debegesa ..................943 82 01 10

KIUB ..........................943 20 38 43

Epaitegia ...................943 03 34 00

Iberdrola ....................900 17 11 71

Naturgas....................902 12 34 56

DYA Larrialdiak.........943 46 46 22

Gurutze Gorria..........943 22 22 22

Eibar Ospitalea. ........943 03 29 00

Mendaro ospitala......943 03 28 00

Anbulategia...............943 03 25 00

Torrekua ....................943 03 26 50

Errepideak.................902 11 20 88

Ertzaintza ..................943 53 17 00

Eusko Tren................944 33 33 33

Lurraldebus ..............900 30 03 40

Pesa...........................900 12 14 00

Taxiak ........................943 20 30 71

...................................943 20 13 25

Andretxea..................943 70 08 28

Alkohol.Anon............629 14 18 74

Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

Grupo Egun Bat (Jokazale 

Anonimo eta Familiak) ...699 37 75 20

telefono
jakingarriak



Eguena 27
IIKASTEN
1100::0000.. “Emakume
margolariak” hitzaldia,
Ricardo Aldamaren eskutik.
Sarrera librea. Armeria
Eskolan.

BBEERRTTSSOO--SSAAIIOOAA
1188::0000..  “Zaldibar Argitu
Orain!” ekimenaren aldeko
bertso-saioa. Beleko
tabernan.

OODDOOLL--EEMMAATTEEAA
1188::0000..  Odol-emaileentzat
odola emateko saioa.
Anbulatorioan.

KALEETAN KANTUZ
1188::0000.. Dantza taldearen
entsegua. Untzagako
jubilatu etxean.
1199::3300.. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.
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Domeka 23
AARRAATTOOSSTTEE  DDOOMMEEKKAA
1111::0000..  Usartza txistulari
taldearen Aratosteetako
kalejira.
1177::0000.. Umeendako play-
back lehiaketa, …eta kitto!
Euskara Elkarteak
antolatuta, DJ Arnorekin.

EENNTTSSEEGGUUAA
1111::0000..  M8 2020:
Feminismoa gorpuztu,
dantza eta flashmob
kolektiboaren entsegua.
Ipurua dantza gelan. 

INAUGURAZIOA
1122::0000.. Fausto Morgadoren
margolanen erakusketaren
inaugurazioa. Untzagako
jubilatu etxean.

Barixakua 21
BBAARRIIXXAAKKUU  EERRRREEGGUULLAARRRRAA
2200::0000.. Urkizun hasita,
Untzagaraino, Kaldereroen
kalejira.
2200::3300.. Kaldereroen
abestiak eta dantzak.
2211::0000.. Aratosteetako
pregoia.
2233::0000.. Deus Ez eta Kokein
taldeen kontzertua.
Untzagan (karpan).

Martitzena 25

Zapatua 22

Eguaztena 26
MMAAHHAAII  IINNGGUURRUUAA
1188::0000.. “Altzoa: 1995-2020
Elkartegintzaren lorpenak”.
Urkiko jubilatuen etxean.

AANNTTZZEERRKKII  JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1199::0000.. “Actrices de raza”,
Lolita Floresen hitzaldi-
solasaldia, 43. Eibarko
Antzerki Jardunaldiak
zabaltzeko. Aurkezlea:
Lorea Arakistain. Sarrera
librea. Coliseo antzokian.

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

AARRAATTOOSSTTEE  MMAARRTTIITTZZEENNAA
1155::1155.. Eskoletako taldeen
kalejira.
1177::0000.. Kalejira, Jainagaren
trikitilariekin, Urkizutik
Untzagaraino. Dantzaldia,
Lisker taldearekin.
Umeendako tailer eta
jolasak, Astixarekin.
Untzagan.
1188::3300.. Sardinaren entierru
txikia, Jainagaren trikitilariek
lagunduta.
1199::0000.. Umeendako
diskoteka, Arima Cool Tour
taldearekin. Untzagan.

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

ARATOSTEAK
1188::3300.. Koko-jantzi
lehiaketa. Saria egongo da
bi onenentzat. Untzagako
jubilatu etxean.

ZZAALLDDIIBBAARR  AARRGGIITTUU  OORRAAIINN!!
1199::0000.. Zaldibar Argitu
Orain! herri-plataformaren
bilera irekia. Arrate Kultur
Elkartean.

Astelehena 24
EELLKKAARRRREETTAARRAATTZZEEAA
1122::0000.. Jubilatu eta
Pentsiodunena, pentsio
duinak eskatzeko.
Untzagan.

KONTZERTUA
1177::0000..  Eibarko
Kantuzaleak taldearen
emanaldia. Egogain
Gerontologia Zentruan.

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)

Erakusketak

AARRAATTOOSSTTEE  ZZAAPPAATTUUAA
1122::0000..  Animazioa eta
pintxo-potea,
San Kristobalgo Jai
Batzordeak girotuta.
Aratosteetako karpan.
1122::3300.. Aratosteetako
koadrilen kalejira (Untzaga,
Calbeton, Bidebarrieta,
Julian Etxeberria, Toribio
Etxebarria, Untzaga),
Ustekabe fanfarrearekin.
1122::3300//1144::0000.. Rockalean
taldearen emanaldia.
1122::3300//1144::3300.. Photocall-a.
Untzaga plazan.
1188::0000.. Koko-jantzi
lehiaketa, Galiziako Etxean.
1188::3300//2211::3300.. Umeendako
berbena, Alaiki taldearekin.
Untzagako karpan.
1199::0000.. Aratosteetako
lehiaketetako irabazleei
saria banatzeko ekitaldia.
Untzagako karpan.
1199::0000//2211::0000.. Photocall-a,
Untzaga plazan. .
1199::3300//2211::3300.. Brass Band
taldearen kalejira, Toribio
Etxebarriatik hasita.
2233::3300//0022::0000.. Dantzaldia,
Alaiki taldearekin.
Untzagako karpan.

OHARRA: Zaldibarko zabortegian gertatutakoa dela eta,
kutsadurari lotutako azken emaitzen arabera, aldaketak
(ekitaldiak azken orduan bertan behera lagatzea) egon

daitezke Aratosteetako egitarauan.



Ongi etorri, HAIZEA,
eta zorionak Nagore
eta Andoniri 
etxekuen partez.

Zorionak, BEÑAT, 
gaur 7 urte betetzen
dozuz-eta. Etxekuen
partez, bihotz-bihotzez.

Zorionak, JULE, bixar
urtia beteko dozuz-
eta. Musu haundi bat
famelixakuen eta, 
batez be, Iradiren
partez.

Zorionak, OIHAN, 
txapeldun, atzo 4 urte
bete zenduazen-eta.
Musu bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Ikerren partez.

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro

(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

””HHaassttaa  qquuee  llaa  bbooddaa  nnooss  sseeppaarree””
Zuzendaria: Daniel de la Orden

””SSoolloo  nnooss  qquueeddaa  bbaaiillaarr””
Zuzendaria: Levan Akin

””FFaannttaassyy  IIssllaanndd””
Zuzendaria: Jeff Wadlow

(2 ARETOAN)
22an: 17:00, 19:45, 22:30
23an: 17:00, 20:00
24an: 20:30

(1 ARETOAN)
22an: 19:45, 22:30
23an: 20:00
24an: 20:30

(ANTZOKIAN)
22an: 17:00(1), 19:45, 22:30
23an: 17:00(1 Aretoa), 20:00
24an: 20:30

zineaColiseoan

Zorionak, XABI, bixar
gure etxeko mutil 
haundixak 3 urte beteko
dittu-eta. Patxo haundi
bat etxekuen eta, batez
be, Iraiaren partez!!!

laztanak emoten...

Zorionak, ODILE!
Datorren eguenian 
8 urte egingo dozuz-
eta!! Patxo haundi bat
famelixaren partez.

””OOppeerraacciióónn  PPaannddaa””
Zuzendaria: Vasiliy Rovenskiy

(ANTZOKIAN)
22an: 17:00
23an: 17:00

Zorionak, MARA,
atzo 6 urte egin 
zenduazen-eta. Musu
potoluak famelixaren
partez. Maite zaittugu.



1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak
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943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, beti ere 4 ASTERAKO,

honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira
gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

i

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
10 urteko esperientzia. Tel. 689-798284.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Titulazioarekin. Tel. 602-884309.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel.
612-201719.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi
malgua. Tel. 657-209119.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-611201.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 643-
398596.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
garbiketak egiteko eta sukalde-laguntzaile
moduan. Tel. 632-237151.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta igeltsero jarduteko. Tel. 631-868165.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta
garbiketak egiteko. Tel. 652-032117.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukalde-laguntzaile jarduteko eta
garbiketak egiteko. Tel. 631-881161.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(10 urteko esperientzia eta titulua) eta gar-
biketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 679-
912841.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-
761191.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 632-644860.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603-
338209.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-
247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 603-
262842.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 641-821288.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 655-
094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 602-049781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperien-
tzia. Tel. 632-415374.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 611-
198906.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Derrigorrezko Formakuntza eta espe-
rientzia. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Egunez. Tel.
643-278344.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egi-
teko. Orduka. Tel. 631-114125.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak eta gaixoak zaintzeko. Tel. 617-
571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 646-778839.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita
asteburuetan ere. Tel. 611-320827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687-
218845.

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

– 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. Esperientziare-
kin. 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 hone-
tara: clinicadentalgestioncv@hotmail.com

4.2. Langile bila

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da garbiketak egi-
teko eta nagusiak zaintzeko. Asteburuetan
barne. Orduka. Erreferentziak. Tel. 632-
098381.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 641-840396.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 5
urteko esperientzia. Tel. 642-550705.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel. 631-
907807.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 688-734873.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Baita asteburuetan eta gauez
ere. Esperientzia. Tel. 602-888008.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Arratsaldez eta asteburuetan. Tel. 612-
223075.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 666-197831.

4.1. Lan bila

– Etxea salgai Polonia Etxeberria kalean.
2 logela, egongela, sukaldea, komuna eta
ganbara. Berritua eta sartzeko moduan.
Igogailu jarri berria. Eguzkitsua eta kalefak-
zioarekin. Garajea aukeran. Tel. 610-
835256.
– Pisua salgai Ipuruan. 2 logela, egongela,
sukalde eta komun handiak, ganbara eta
despentsa. 72 m2. Argitsua. 90.000 euro.
Tel. 677-592504.

1.1. Salgai

– DBH, Batxilergo, Matematikak, Fisika,
Kimika, Ekonomia eta Lengoaia klase parti-
kularrak ematen dira. 2-3 laguneko taldeak.
Tel. 678-937827.
––  DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

3. Lokalak

– Pisua alokatzen da Kantabrian Aste San-
tuan. 2 logela, egongela, sukaldea eta 2
bainu. 2 garaje plaza: bat kanpoan eta bes-
tea barruan. Urbanizazioak igerilekua eta
paddle pista ditu. Hainbat hondartza 20
minutura autoz. Santander ordu erdira.
Inguru lasaia. 75 euro eguneko. Tel. 617-
272634. 
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 631-907807.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 652-
032117.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 631-
881161.
– Emakume batek pisua hartuko luke alo-
kairuan Eibarren. Tel. 667-060292.
– Neska batek 2 logelako pisua hartuko
luke alokairuan. Tel. 662-012834.

1.2. Errentan

– Lokal komertziala alokatzen da Birjiñape
1-ean. 33 m2. 250 euro hilean. Tel. 688-
678934.
– Garaje itxia alokagai Urkizuko dorrearen
azpian. Tel. 679-284155.

3.2. Errentan

6. Denetarik

– Auto gainean jartzeko kutxa salgai. Evos-
pace 400s etxekoa. Tel. 678-075299.
– 90eko ohe artikulatua salgai. Koltxoia bar-
ne. Oso egoera onean. Tel. 680-803251.
– Bizikleta estatikoa erosiko nuke. Erabilia,
baina egoera onean. Tel. 688-605983.

6.1. Salgai

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 608-641150.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Ordutegi malgua. Tel. 623-340850.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita asteburuetan ere. Ordutegi malgua.
12 urteko esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 604-120104.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta zerbitzari moduan. Espe-
rientzia. Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 632-776998.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 612-493913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta baserriko lanak egiteko. Esperientzia.
Tel. 631-820135.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Tel. 685-386485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Orduka. Tel. 666-337755.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak ospi-
talean zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
602-850826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Laguntzaile titulua eta esperientzia.
Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Etxeetan laguntzeko ziurtagiriarekin.
Tel. 672-442318.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta baserri lanak egiteko. Esperientzia. Tel.
632-178228.



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.

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

EELLGGOOIIBBAARR
Olaso Polig., 17         
994433  7744  1144  8800

ARRASATE
San Andres Auzoa, 6         

943 79 70 06

Hyundai KONA HEV gama: CO2-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. Elektrizitate-

kontsumoa (Wh/km): 150 (bateria: 39,2 kWh) - 154 (bateria: 64 kWh). Autonomia erabilera konbinatuan (km)* (64kWh bateria) eta hirian (km)* 619 (64 kWh bateria).

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).

Hyundai KONA
ECO gama
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BERMEA KM
MUGARIK GABE

Erakusketa berria

KONA Hibrido elektrikoa

293€tik aurrera/hilean
BEZa barne. 48 hilabete. 10.000 km/urteko

Sarrerarik gabe.

Hyundai PersonAll
Partikularrentzako rentinga, 
dena barne.

BATERIA
BERMEA
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Irribarreetan adituak
Etor zaitez gu ezagutzera

Zure beharretara egokitutako finantziazio-planak 

Irribarreetan adituak
Etor zaitez gu ezagutzera
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