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“Musika beltzean, garrantzia interpretazioan dago. Mendebaldeko 
tradizio zuriak originaltasuna, autorea hobetsi du. Pop kantari 
bat da bere kantuak sortu eta kantatzen dituen artista bat. Baina 
rhythm and bluesetik edo souletik heldu ziren horra, eta horietan 
ez zeukan garrantzirik. Musika beltzean garrantzitsuena erreala 
izatea da; transmisore gisa ikusten dute euren burua. Soulak eta 
beltzen kausak maila globala hartu zuen lehen aldiz 60ko urteetan; 
baina kontuan hartu behar da segregazioa urtzen hasi denerako 
herritar afro-amerikarrek badaramatela 300 urte esklabotzan. 
Belaunaldiak eta belaunaldiak dira hori, non amatik alabara 
pasatu den apenas ez zarela gizakia. Hori ezin dugu ondo ulertu 
kanpotik”.

ION CELESTINO, musikaria

"Gure memorian 3 edo 4 urtetik aurrera bizitutakoak finkatzeko 
gauza gara, esperientzia batzuk arrastoa lagako badizkigute ere eta 
beste batzuk ez. 2 urte genituela gordetako oroitzapenak faltsuak 
dira edo gero eraikitakoak. 5 urtetik aurrerakoak askoz fidagarria-
goak dira. 2 urterekin hitzik ere ez dugu gure burmuineko biltegia 
ondo ordenatzeko, hitz egiten ikasi badugu ordurako; zeozer ez 
badakizu adierazten, zaila egingo zaizu gordetzea. Gero, 7 urtetik 
12rako tarte horretan ere, oroitzapen asko galduko dira bidean, 
irakurtzen eta idazten ikasi ahala esperientzia berri ugari izango 
ditugulako, eta hor hautatzea beharrezkoa delako. Bizitzaren 
azken fasean, eta alzheimerrarekin gehiago, lehenengo gaur egin-
dakoak ahaztuko dituzu, gero aurreko Gabonetakoak eta, azkenik, 
haurtzaroko oroitzapenak. Burmuinak kapetan antolatzen dituela-
ko oroitzapen horiek”.

ALVARO BILBAO, neuropsikologoa 

Azken ostirala - Izan Bidea

Iraganeko zauriak sendatu, presoen gaia agenda politiko eta 
sozialean kokatu eta aterabidea ematea herri honek behar duen 
konponbide prozesuaren zati garrantzitsua da.

Azken urteotan gauza asko aldatu diren arren, presoen gaiak, 
keinu bat edo beste kenduta, bere horretan jarraitzen du. Begira 
bestela Ibon Muñoaren kasuari: 20 urteko zigorra betetzeko 
lau hilebete eskas falta zaizkio eta oraindik han dago Cordoban,               
1. graduan, isolamenduan, eta etxetik 800 km-ra.

Orain Sanjuanak datoz, eta ez dugu izango ez txosnarik, ez 
bazkari herrikoirik, ez ezer. Baina guk, 26an AZKEN OSTIRA-
LA dela aprobetxatuz, kolore pixka bat eman nahi diogu. Eta 
19:30ean Untzagatik abiatuta kalejira alai eta koloretsua egingo 
dugu.

Lehenago, 18:00etan mahai bat jarriko dugu, IZAN  BIDEA di-
namika, mugikorreko aplikazioa eta hainbat gauzari buruzko in-
formazioa emateko. Kamisetak, besokoak... salgai izango ditugu.

Martxan jarri dugun IZAN BIDEA dinamika aktibatzailea izan 
dadin nahi dugu. Izan ere, guztiok izan behar dugu bide; etxerako, 
bakerako eta elkarbizitzarako bide.

Gurekin bat etorriko zarela espero dugu. Untzagan ikusiko 
dugu elkar.

SARE Eibar

MUSTURRAK EUKI/ MUSTURREKIN IBILLI.- Haserre egon. “Aitzen emon desta andriak 
musturrak daukazela kanpotik naizelako, eta piparrak daroiaraz, honekin hobiak izaten dirala ta.”
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>>>  Osasun-alarmaren amaie-
ra eta ekainaren 22rako au-
rreikusitako normaltasune-
rako urratsa kontuan hartuta, 
Udaleko Prebentzio Zerbitzuak 
gazteei zuzendutako jarduera 
egiteko aukera ikusi eta aurrera 

egitea erabaki du.  Ai Laket-en 
eskutik ailegatuko zaigu pre-
bentziorako programa ibilta-
ria, ekainaren 23an, 21:00eta-
tik 01:00etara, eta alkohol eta 
beste substantzien kontsumoaz 
arituko dira gazteekin.

>>>  Euskal Herriko Eskubi-
de Sozialen Kartak egin duen 
deialdiarekin bat egingo dute 
Eibarko pentsiodunek gaur, 
18:30ean Untzaga plazak har-
tuko duen kontzentrazioan. 
“Publikoa, funtsezkoa zaindu, 
aberastasuna banatu” goibu-
ruari jarraituz, Eibarren ez ezik, 
Euskal Herri osoko plazetan 
deitu dituzte mobilizazioak 
gaurko egunerako.

Mendekotasunen 
prebentzioa gazteekin 
lantzeko jarduera egingo da 
San Juan bezperan 

Kontzentrazioa egingo da gaur 
18:30ean, publikoaren defentsan

TUTULUMENDI

Idurre Iriondo
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>>>  Unibertsitatera Sartzeko 
Ebaluazioaren (USE) azterke-
tak, edo Selektibitatea bezala 
ezagutzen duguna, uztailaren 
6, 7 eta 8an (ohiko deialdia) 
eta uztailaren 20, 21 eta 22an 
(ezohiko deialdia) egingo da. 
Bizi dugun ezohiko egoera de-
la-eta, EHUk eta Eusko Jaur-
laritzak handitu egin dute 
azterketak egiteko lekuen ko-
purua, ahalik eta osasun bal-
dintza onenetan egin daitezen. 
Horrela, EHUren hiru campu-
setako ohiko azterketa lekuei, 
BEC erakustazoka  eta zenbait 
ikastetxe gehitu zaizkie, hala 

nola Eibarko Armeria Eskola 
eta Eibar BHI, Gipuzkoan, eta 
BHI Ekialdea (Arabako cam-
pus inguruan).

Probaren ordutegi berriak 
eta proba egiteko protokoloa 
prestatzen ari dira. Protokolo 
horrek higiene, osasun eta anto-
lakuntza neurriak jasoko ditu, 
eta ikastetxeei helaraziko zaie. 
Osasun neurrien artean, nabar-
mentzekoa da ikasle bakoitzak 
bere maskara eta azterketa egi-
teko materiala eraman behar-
ko dituela, eta une oro zaindu 
beharko du ezarritako gutxie-
neko segurtasun distantzia.

>>>  Haurreskolen itzuleran 
haurrak erdigunean jartzeko 
exijitu zuten LAB, ELA eta 
Steilas sindikatuek martitzen 
goizean Haurreskolak Par-
tzuergoaren egoitzan, Eibar-
ko Hezkuntza Esparruan. “Ne-
goziazio eza, inprobisazioa eta 
planifikazio-falta nabariak dira 
haurren itzulera diseinatzera-
koan”, aipatzen dituzte sindika-
tuek. Diotenez, “Partzuergoak 
familiei bidalitako gutun baten 
bidez haurren arretarako hau-
rreskolak irailera arte ez zituela 
zabalduko iragarri eta astebe-
tera, ekainaren 8an, oraindik 
ere alarma egoeraren 3. fasean 

egonik, haurreskolen irekiera 
baimendu zuen”.

Sindikatuen ustez, erabaki 
honekin “berriro ere” interes 
ekonomikoak jarri dituzte hez-
kuntza-komunitateko partai-
de txikienen, hezitzaileen eta, 
oro har, herritarren segurtasu-
naren aurretik. “Eusko Jaur-
laritzak hezkuntza sistematik 
kanpo utzi du berriz ere 0-3 
zikloa, eta irizpide pedagogi-
ko eta haurren zein langileen 
ongizatearen gainetik, interes 
ekonomikoak lehenetsi ditu”, 
diote. Sindikatuek itzulera-
plana adostua izan behar dela 
pentsatzen dute.

Selektibitatea Armeria Eskolan  
eta Eibar BHIn egingo da aurten

Haurreskolen itzuleran haurrak 
erdigunean jartzeko eskatu dute
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>>>  Kirol Patronatuak eta Uda-
lak aurreko astearen amaieran 
zehaztu zituzten kirol instala-
kuntzak berriz zabaltzeko arau 
eta baldintzak eta, besteak bes-
te, kanpoko igerilekuak uztai-
laren 1ean zabalduko dituztela 
eman zuten jakitera alkateak 
eta Felipe Zamakola Kirol Pa-
tronatuko zuzendariak. Osa-
suna eta segurtasuna bermatu 
ahal izateko hartutako neurriek 
nabarmen eragingo diete era-
biltzaileen ohiturei. Izan ere, 
bakarrik Kirol Patronatuko 
bazkideek izango dute insta-

lazioak erabiltzeko aukera eta, 
gainera, aurretik hitzordua es-
katuta, telefonoz edo, bestela, 
laster aurkeztuko duten mugi-
korretarako aplikazioaren bi-
tartez. Kanpoko igerilekuetan 
gehienez 100 lagun inguru egon 
ahal izango dira aldi berean eta 
bakoitzak, gehien jota, ordu bi 
eta erdi eman ahal izango ditu 
bertan. Hitzordua hartzeko or-
duan hainbat ordutegi emango 
dituzte aukeran, “jendea sarre-
ran edo irteeran ez pilatzeko. 
Familia-unitateak elkarrekin 
joan ahal izango dira”.

Igerilekuak uztailaren 1ean 
zabalduko dituzte, baldintzekin

>>>  La Plazoleta Txontako bi-
zilagunen elkarteak “Txontan 
deskonfinamendua” izeneko 
proiektua garatu du konfina-
menduak iraun duen bitartean. 
Diotenez, “pertsonaia desber-
dinen bitartez, normaltasun 
berrira bueltatzeari ikusgai-
tasuna eman nahi izan diogu. 
Pertsonaia horiek deseskalatze 
fase bakoitza irudikatu dute eta, 
kasuaren arabera, eskertu, zo-
riondu, salatu eta oroitarazteko 
arduradun izan dira”. Oraingo 
fase honetarako aukeratu duten 
pertsonaia E.T. da.

>>>  Alarma egoeran itxita egon 
ondoren, Andretxeak aurrez 
aurreko arreta zerbitzua eskain-
tzeari ekin dio berriz. Astelehe-
netik barixakura 08:00etatik 
15:00etara egongo da zabalik, 
eta 943 700 828 telefonora 
deituta edo andretxea@eibar.
eus helbidera idatzita hitzordua 
hartu beharko da.

Andretxean aurrez 
aurreko arreta 
ematen hasi dira

“Txontan deskonfinamendua” 
garatu dute auzoko bizilagunek
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>>>  Udalak jakinarazi duenez, 
uztailaren 12ko hauteskundeei 
begira hautesleku batzuen ohi-
ko kokapena aldatzea erabaki 
du, “hautesleen segurtasun-
tarteak bermatzeko eta sarre-
rak eta irteerak errazteko zir-
kuituak ezartzeko”. Aldaketek 
Amañako dorreetan dauden 
mahaiei, Amañako parrokiako 
lokaletan daudenei, Egogain 

gerontologikoan daudenei eta 
Coliseo antzokiko mahai ba-
tzuei eragingo die. 

Hala, Amañako dorreetako 
bi mahaiak eta auzo horretako 
parrokiakoak Amañako ikaste-
txera joango dira (Artegieta 6 
zenbakia). Ego Gain gerontolo-
gikoko mahaien kasuan, Torre-
kuako osasun-zentrora joango 
dira. Eta, azkenik, Coliseo an-

tzokiko ohiko mahai bietatik, 
2. barrutiko 5. sekzioari dagoz-
kionak Untzagako Jubilatuen 
etxera joango dira. 

Zehazki, Coliseo antzokiko 
mahaien aldaketak eragina 
izango du onodrengo kalee-
tan  erroldatutako hautesleen-
gan: Legarre (bakoitiak), Al-
datze (osoa), Ardantza (osoa), 
Arratebide (2 zenbakitik 24ra),  
Mekola (osoa) eta San Juan 
(osoa). Lehen Coliseoan botoa 
ematen zuten gainerako bizi-
lagunek toki berean emango 
dute botoa.

Hautesleku batzuk tokiz 
aldatu ditu Udalak

ZALDIBAR ARGITUK 
MAHAIA IPINIKO DU 
MARTITZENEAN
Zaldibar Argitu platafor-
mak ez dio lanari laga eta, 
Eitzaga auzoko zabortegia-
ren hondamendia gertatu 
zenetik laster bost hilabete 
beteko direla-eta, berriz ere 
kalera irten eta herritarrak 
mobilizatzeko antolatzen 
dihardute, beste behin 
gertatutakoa argitzeko eta 
erantzukizunak eskatzeko. 
Bien bitartean, Sanjuanetan 
ere hor izango dira, jendeari 
gertatu dena gogorarazten 
eta luizian desagertu ziren 
Alberto Sololuze eta Joa-
quin Beltran oraindik han 
daudela ahaztu ez dadin. 
Ekainaren 23an, San Juan 
bezpera dela aprobetxatuta, 
Untzagan mahaia ipiniko 
dute 18:00etatik 20:00etara, 
plataformaren banderak eta 
txapak saltzeko.

AUTUAN
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen

Minbiziaren kontrako Eibarko I. Martxa Solidarioa egin zen, 
Amaña es la Caña elkarteak antolatuta. 500 jokalari, presta-
tzaile eta senide baino gehiago bildu ziren Astelenan SD Eibar 
Fundazioak antolatutako jaian. “The Wolves” izenburuko ka-
le-ikuskizunak giro berezia sortu zuen herriko kaleetan. Paila-
zoekin agurtu zuten kurtsoa ...eta kitto!-ko Gurasoak Berbe-
tan eta Ongietorri programek. Guatemalako Santa Cruz de la 
Lagunako familiei laguntzeko WeWant musika jaialdia egin 
zen. Mikel Orbeak irabazi zuen junior mailako Sanjuanetako 
txirrindularitza Sari Nagusia. Rugby Taldekoen XVII. Gara-
gardo feriak jendetza erakarri zuen azken egunera arte.       

Argazkiak: 1- “The Wolves” kale-ikuskizuna. 2- Minbizia-
ren kontrako Martxa Solidarioa. 3- Garagardo Feria. 4- Ei-
bar FTko harrobiaren jaia. 5- Junior mailako San Juan Sa-
ria. 6- Gurasoak Berbetan eta Ongietorri programen kurtso 
amaiera.

1

2

3

5

4

6
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Baina egoera ez da erra-
za inorentzat, gauza eta 
pertsona asko gelditu 

dira bidean eta, horrekin ba-
tera, baita ilusioak, egitas-
moak… ere. Hala ere, beste 
era bateko etorkizuna irudi-
katu nahi dugu; ahultasunak 
eta gabeziak hobetzeko aukera 
moduan hartu behar ditugu 
eta elkartasunak beste era ba-
teko gizartea ahalbideratuko 
digula pentsatu behar dugu. 
Azkenaldian hainbestetan en-
tzun dugun “normaltasun be-
rri” horretan euskeraren nor-
malizazioa bera ardatz izatea 
nahiko genuke, eta ez zokora-
tutako gai bat.

Hala ere, egoera honi ere 
gauza on asko atera diezaz-

kiogu: zenbat ikasi dugun de-
nok! Eta zeinen gauza ederra 
den IKASTEA, gauza berriak 
egitea, modu berriak araka-
tzea eta ezezaguna den itsaso 
zabalean gogotsu arraun egi-
tea. Baina oraingoan itsasoak 
irentsi egin gaitu.

Zuei bezala …eta kitto! Eus-
kara Elkarteari ere itsaso zabal 
honetan arraun egitea egoki-
tu zaio. 28 urte dituen elkar-
te honi tokatu zaizkio itsaso 
zakar, olatu handi eta enbata 
ugari! Eta, kostata, zauriekin 
edo txalupa apur bat honda-
tuta, baina onik irtetea lortu 
dugu. Baina oraingoan tsuna-
mia etorri zaigu, eta ez dugu 
ikusi zetorrela… Txinako urru-
tiko itsasoan gertatutako lu-

rrikararen osteko tsunamiak 
gugan eraginik izango ez zuela 
pentsatu genuen denok. Baina 
lurreko plaka tektonikoren bat 
mugitzen denean besteak ere 
mugitzen dira eta tsunamiak 
nonnahi ager daitezke. Eta 
ez hori bakarrik, lurrikarak 
daudenean eta tsunamiak sor-
tzen direnean erreplika egote-
ko arriskua ere izaten da eta 
hor gabiltza denok, tsunamia-
ren hondamendia konpondu 
nahian, eta itsasoari begira, ia 
erreplika noiz eta nola etorriko 
zaigun beldur.

Bien bitartean, lehendik ge-
nekienarekin, ikasi dugunare-
kin eta ikasteko falta zaiguna-
rekin aurrera egitea besterik 
ez dugu.

“Normaltasun berri horretan  
euskeraren normalizazioa bera  
ardatz izatea nahiko genuke”
Ez dakigu gure lehengo bizimodura itzuliko garen edo bizitzen ari garen hau betiko geldituko den. Baina gure 
lehengo bizimoduarekin amesten jarraitzen dugu, non hurbiltasuna, belarrira egindako konfidentziak, laztanak eta 
besarkadak egunerokotasuna ziren. Bien bitartean, egoera berrira egokitzeko, duela hilabete batzuk pentsaezinak 
ziren aldaketak eta estrategiak erabiltzen ari gara. Moldatzen, egokitzen eta etengabe aldatzen den egoera berrira 
ohitzeko saiakerak egiten.

"Zuei bezala 
...eta kitto! 
Euskara 
Elkarteari ere, 
itsaso zabal 
honetan arraun 
egitea egokitu 
zaio"

<<<  ...eta kitto! Euskara Elkartea  >>> 
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Aurretik esan izan dugun 
bezala, …eta kitto! Euskara 
Elkarteak bizi duen egoera la-
tza da. Tamalez, euskalgintza 
osatzen dugunok itsasertze-
tik gertu dauden etxeetan bizi 
gara, hondartzara edo itsasora 
doan edonorekin gertu-gertuko 
harremana dugu, baina itsa-
soarekiko gertutasun horrek 
eta eraikuntza xumeak izateak 
babesik gabe laga gaitu tsuna-
miaren aurrean.

Euskalgintzaren egoera be-
rez prekarioa zen aurretik ere; 
eta krisialdiek egin ohi duten 
bezala, agerian laga ditu gure 

ahultasun guztiak, eta, orain, 
“normaltasun berrian” bizitzea 
egokitu zaigu. Baina zelako nor-
maltasunaz ari gara euskera al-
boratuta gelditzen bada?

Orain arteko ibilbidean zu 
gurekin batera arraun egi-
ten aritu ZARELAKO gara 
bidaiari, eta egoera honetan 
hauspoa ZARELAKO ez da su-
garra amatatu.

Zure ekarpena ezinbestekoa 
da elkartearen lan ildoei eus-
teko eta euskera alde batera 
ez gelditzeko. Gure  bazkidea 
ZARELAKO gara elkarte bi-
zia. ■

zueiesker...
…eta kitto! aldizkaria 1988. urtean sortu zen eta hasierako 
hiru urtetan Eibarko Udalak banatzen zuen kiosko eta leku 
publikoetan, zuri-beltzean eta tabloide formatuan. 

1992. urteaz geroztik …eta kitto! Euskara Elkarteak hartu zuen 
bere gain aldizkaria kaleratzeko ardura; hasieran, hamabostero 
hasi ziren aldizkaria Eibarko buzoietan banatzen, baina 1994an 
ekin zioten asteroko zabalkundeari.

Hogei urteko ibilbidea eta gero, 2008. urtean astekaria zuri-
beltzetik koloretara pasatu zen eta astekariari buruzko lehen 
ikerketa egin zen. Jasotako datuen arabera, Eibarren irismenik 
handiena zuen hedabidea zen …eta kitto!, eta euskaldunek ezezik 
erdaldunek eta elebidunek ere aldizkarian idatzitakoa jarraitu 
eta ulertzeko ahalegin berezia egiten zutela ondorioztatu zen.

Orri kopurua handitzeaz gain, atalak berritzen eta egokitzen 
joan gara urtero, eta webguneak eta sare sozialek, bereziki, pi-
sua hartzen joan dira. 2018an egin genuen hedabideen gaineko 
azken ikerketak horrela baieztatzen du; izan ere, herritarrek 
hamar urte lehenago egindako ikerketan baino hobeto balo-
ratzen dute astekaria gaur egun; irismena ere handitu egin da, 
batez ere euskaraz aritu ez baina ulertzeko gaitasuna dutenen 
artean. Era berean, sare sozialak gure hedabideetara heltzeko 
modurik erabilienetarikoa direla ere egiaztatu zuen azterketak.

Gaur egun 36 orrialdeko astekaria banatzen da astero,  bizi-
lagunak dituzten ia etxebizitza guztietako buzoietan.

"Euskalgintzaren egoera berez 
prekarioa zen aurretik ere;  
eta, krisialdiek egin ohi duten 
bezala, agerian laga ditu gure 
ahultasun guztiak"

Herri-ekimeneko beste euskal hedabideetan gertatu den 
bezala, pandemiaren ondorioak nabariak dira gurean ere. 
Gure lana ez da eten eta informatzen eta entretenitzen saiatu 
gara momentu oro, herriko gertakarien berri emanez zein he-
rritarrei beharrezkoa zitzaien informazioa eta deialdiak luzatuz. 
Inoiz baino emaitza hobeak izan ditugu azkeneko hilabeteetan, 
sare sozial eta webguneko bisita kopurua izugarri handitu da, 
aldizkariaren diseinua berritu eta erabilgarriago eta modernoa-
go egin dugu. Emaitza ekonomikoa ordea oso beste era batekoa 
izaten ari bada ere, zuen babesarekin aurrera egingo dugu.

...eta kitto! Euskara Elkarteko lantaldea zuekin batera aurrera egiteko prest.
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>>>  Aurreko martitzenean Illunabarrian programako konfina-
menduaren osteko lehen aurrez-aurreko saioa antolatu ahal izan 
genuen. Osasun-neurri guztiak hartuta eta aforoa murriztuta 12 
lagun batu ziren …eta kitto!-ren egoitzan. Euskal garagardo-das-
taketa saioan Boga kooperatibako kideek garagardo naturala nola 
egiten duten azaldu zuten; artisau eran egiten dute eta bertako 
osagaiak erabiltzen dituzte, kalitatezkoak. Bertoko hornitzaileei 
lehentasuna ematen dietela ere nabarmendu zuten, eta Mungian 
duten ekoizpen-fabrikara hurbiltzeko gonbitea egin zieten …eta 
kitto!-n elkartu ziren parte-hartzaileei. Batzuek, gainera, gara-
gardoa erosteko aukera izan zuten dastaketa-saioan bertan. ■

>>>  Ikasturte berezia izan 
da aurtengoa Berbetaneko 
kideentzat. Normaltasunez 
hasi genuen ikasturtea, bai-
na martxoan osasun-alarma 
ezarri zenean ordura arte au-
rrez-aurre egiten ziren mintza-
praktika-saioak online izatera 
pasatu ziren. Talde desberdi-
netako kideak elkartzeko eta 
euskarazko harreman-sareak 
osatzeko baliagarriak izaten 

diren ekintza osagarriak (ir-
teerak, hitzaldiak…) ere alde 
batera laga behar izan ditugu; 
horien ordez hainbat jarduera 
egin ditugu online, lehiaketak… 

Norbere taldean, hau da, 
parte-hartzaile bakoitza bere 
ohiko taldearekin aurrez-aurre 
elkartzen hasita bazegoen ere, 
ez dute eguaztenera arte beste 
talde batzuetako kideekin el-
kartzeko aukera izan. 

Guzti-guztiak ezin izan ziren 
batera elkartu, osasun-neu-
rriak errespetatu behar zi-
ren-eta, baina berdin-berdin 
izan zuten aukera aurrez aurre 
berba egin eta ikasturte berezi 
honek eman dituenak parteka-
tzeko. Primerako giroan eman 
zuten eguazten arratsaldea.

Udazkenera arte, bada, agur 
esan diote mintzapraktikari 
berbalagunek. ■

Euskal garagardo- 
dastaketa egin zen 
martitzenean

Berbetan mintzapraktika-programako 
kideen ikasturte amaierako ekitaldia
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Nola izan duzu Alemaniara 
joateko aukera?
Elgoibarko MEKAn Makine-
rien Elektromekanika ikaske-
tak egiten dihardut eta Nien-
burg-Weserreko traktore 
enpresa batean praktikak egi-
teko aukera izan dut.

Alemaniara heldu eta berehala 
jarri zen mundua hankaz gora. 
Nola bizi izan zenuen?
Hara heldu nintzenean ia ez 
zen berba egiten COVID-19ari 
buruz, baina Italia eta Espainia-
tik berriak iristen hasi ziren eta 
Alemanian kasuak agertu ziren.

Nolako neurriak hartu dituzte 
Alemanian?
Hasieran ez zen konfinamen-
dua ezarri. Italian eta Espainian 
gertatzen zena ikusita, jendeak 
bere kabuz hartu zuen konfi-
natzeko erabakia, inork agin-
du gabe. Angela Merkel presi-
denteak esan zuen herritarren 
%70 kutsatu egingo zela eta, 
beldurra zabaldu zenez, jendea 
etxean geratu zen. Jendea asko 
kontzientziatu da osasun- eta 
segurtasun-neurriekin. Mas-
karak edonon aurkitu zitezkeen 
eta dendetan, adibidez, sartzen 
zen jendearen erregistroa egi-
ten zuten, positibo emanez gero 
bere arrastoa hobeto jarraitze-
ko. Horrela errazagoa da 0 pa-
zientea aurkitzea.

Nienburg-Weser inguruan jen-
de asko kutsatu da?
Ez, oso gutxi. Nienburg-Weser 
distrituak 127.000 biztanle in-
guru ditu eta 70 lagun inguru 
bakarrik kutsatu dira. Etxean 
egon dira ondo kontrolatuta. 
Landagunea da eta jendeak ez 
du asko bidaiatzen. Jendea ba-

serri antzeko etxeetan bizi da, 
etxe indibidualetan, eta gutxi 
dira.

Herrialdeen arteko mugak itxi 
zirenean etxera itzultzeko au-
kera izan zenuen?
Bai, baina han geratzea eraba-
ki nuen. Eibarrera joanez gero 
etxean sartuta egon beharko 
nintzen eta, gainera, ezin izango 
nintzateke Alemaniako trakto-
re enpresa horretara itzuli. Oso 
gustora nebilen han.

Lanean ez duzue jarduna eten?
Lehen sektorearekin zerikusia 
duen enpresa denez, egunero 
ibili gara lanean. Traktoreren 
bat konpontzera irten behar gi-
nenean nolabaiteko errespetua 
ematen zidan.

Familiarengandik hainbeste 
kilometrotara egonda, ardu-
ratuta egon zara?
Aitxitxarekin arduratuta nen-
goen. Zerbait gertatu izanez 
gero ezingo nintzelako etxera 
itzuli. Familiako beste kideen-
gatik lasai negoen, gauzak ondo 
egiten ari zirela banekielako.

Nola egin dute deseskalada 
Alemanian?
Baina deseskalada baino eska-
lada hasi da han, kasu berriak 
agertu direlako.

Zer moduz itzuleran?
Aireportuan koarentena egi-
tea gomendatu ziguten, baina 
ez derrigortu. Lagunekin egon 
naiz, baina 15 egun itxaron ditut 
arrisku egoeran dauden pertso-
nekin egoteko. Hasieran harri-
tu egin nintzen kalean hainbes-
te jende ikusteaz, Alemanian ez 
zebilen inor.

#  ANDER OSORO  
Erasmusa Alemanian  #

“Alemanek bere 
kabuz hartu zuten 
konfinatzeko 
erabakia”
Ander Osoro martxoaren 1ean joan zen Nienburg-Weserrera 
(Alemania) Erasmusa egitera. Orduan ezin zuen imajinatu            
COVID-19ak eragindako pandemiak mundua hankaz gora utziko 
zuela. Hiru hilabete egin ditu han, ekainaren 1ean itzuli zen 
Eibarrera, eta aldea igarri du han eta hemen pandemiari aurre 
egiteko hartutako erabakietan eta jarreretan. Ez da amestutako 
Erasmus esperientzia izan, baina gustora ibili da.
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Ez dugu imajinatu nahi txori 
bariko mundu bat, baina ger-
ta liteke?
Uste dut eta espero dut ezetz, 
epe motzera ez behintzat. Bai-
na egia da datu batzuk kezka-
garriak direla. Gure inguruko 
espezie askoren populazioak 
jaitsi egin dira azken 30 urte in-
guruan eta lehen hemen ikus-
ten genituen espezie asko orain 
ez ditugu ikusten. “Lehen ka-
landriekin zerua baltz”, esaten 
zidan jendeak, eta orain zerua 
ez da beltz ikusten sekula ere. 

Eta gero, aldaketak ikusi dira. 
Adibidez, lehen Afrikan kuma-
tzen zuten hegaztiak igotzen 
hasi dira, Europarantz. Enara 
ipurgorriak, esate baterako, 
Iurretan kumatzen du eta hori 
orain dela 30 urte ezinezkoa 
zen. Harkaitz-zozoak mendie-
tan bizi dira eta gero eta gorago 
doaz, baina mendien altuera 
amaitu egiten da eta ez dute 
non bizi. Beste hegazti batzuek 
migrazioak aldatu dituzte. Be-
raz, populazioak jaitsi egin dira 
eta populazioen dinamikak al-

datu egin dira, eta datuak kez-
kagarriak dira.

Itxialditik atera berri garenez, 
txorien txioak gehiago entzu-
ten ditugu orain?
Baietz uste dut. Giltzapean 
egonik gure irtenbide baka-
rrak pantailak edota leihora 
edo balkoira irtetea izan dira. 
Bestetik, gure kutsadura eta 
trafikoa jaitsi egin direnean 
hegaztiak kolonizatuta geni-
tuen tokietara etorri dira eta 
euren txioak hobeto entzun 

ditugu, baita kilometro batera 
zeuden txorienak ere.

Txoriak libre ibili dira eta gu 
kaiolan. Harkaitz Canok itxial-
dian esan zuen gure etxeek 
txori-dendak ematen zute-
la, balkoiak kaiolak eta gu 
barruan kantari, itxuraz po-
zik, baina beno… Metafora 
polita da.
Bai, eta halaxe egon gara. Kar-
dantxiloak kaioletan edukitzen 
ditugu, kantuan, gure ustez 
pozik, baina azken baten kaio-

Lorea Arakistain kazetariak Asier Sarasua biologoari egindako elkarrizketa batekin eman zien hasiera Eibarko 
Ingurumen Jardunaldiei. Ixua hotelean elkartu ziren, txorien kantuez inguratuta, eta hegaztien inguruan egin zuten 
berba. Elkarrizketa Eibarko Udalaren webgunean eta YouTube kanalean dago ikusgai.

“Hegaztiak hobekuntzen eta 
galeren adierazle dira”

<<<  LOREA ARAKISTAIN ETA ASIER SARASUA  •  Ingurumen Jardunaldiak  >>>

Udalaren webgunean eta YouTubeko kanalean ikusi daiteke elkarrizketa. EIBARKO UDALA
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lan preso. Orain gu egon gara 
preso eta eurek libreago.

Txorien inguruko ezagutza 
galdu egin da, ezta?
Alde batetik, baietz uste dut. 
Baina ez txorien kasuan ba-
karrik, baita naturarekin eta 
baserriarekin zerikusia duten 
gauzen inguruan ere (zuhai-
tzak, baserrietako tresnak, 
letxugak zelan landatzen di-
ren…). Lehen gauza horrek 
jende askoren eguneroko 
ezagutzak ziren eta orain na-
turatik banatu gara, hiritartu 
egin gara, eta horrekin batera 
ezagutza eta lexiko guzti hori 
galdu dugu. Beste alde bate-
tik, orain dela 25 urte txoritan 
hasi nintzenean oso jende gutxi 
genbiltzan Euskal Herrian or-
nitologiaren alorrean eta orain 
izugarria da kopurua zenbat 
ugaritu den, ehun aldiz gehia-
go. Jende gaztea ere oso zalea 
da eta asko daki, eta horrek 
egin duena da Euskal Herrian 
bizi diren txorien ezagutza asko 
handitzea. Lehen ikusten ez zi-
ren espezieak ikusten dira gaur 
egun, eta ez da espezie gehiago 
dagoelako, lehen identifikatze-
ko gai ez ginelako baizik.

Lexikoa aipatu duzu lehen. 
Esaten da izena duena ba-
dela eta izenak biltzen ibili 
zara urtetan. Zenbat txori 
mota ditugu Eibar inguruan?
Eibar ez da Euskal Herriko to-
kirik onena txoriak ikusteko. 
Mundu mailan 10.000 txo-
ri-espezie daude eta Europan 
%10a dago, hau da, 1.000. Eus-
kal Herrian 300-400 espezie 
ditugu eta Eibarren 60-80 iku-
si daitezke. Ez da asko mundu 
mailan kokatuta, baina ez da 
gutxi ere.

Eibarren txoriak ikusi nahi di-
tuenak nora jo beharko luke?
Eibarren ez dugu hezegunerik, 
mendi alturik, landa-eremu 
zabalik… Beraz, gehienak ba-
serri inguruan edo basoetan 
eta zuhaiztietan bizi diren es-
pezieak dira. Hala ere, badugu 
gauza on bat, Eibartik irten 
eta berehala hainbat tokitara 
joan gaitezkeela. Euskal Herria 

Europako toki onenetakoa da 
txoriak ikusteko. Migrazio toki 
egokia da eta hain txikia izanda 
aniztasun dezente du: mendiak 
(Pirinioak), hezeguneak (kos-
taldea) eta Bardeak bezalako 
toki berezi bat. Beraz, Eibarren 
ez baditugu hegazti asko ikus-
ten, hemendik hurbil Txingudi, 
Urdaibai eta Bardeak bezalako 
tokiak ditugu. Toki egokian 
gaude txoriak ikusteko.

Munduan gero eta jende 
gehiago bizi da, gero eta in-
dustrializatuago eta urbani-
zatuago dago dena, eta natu-
ra eta hiria bereizteko joera 
dugu. Hala ere, gu ere natu-
raren parte gara eta aditu ba-
tzuek diote txorien dibertsita-
tea hiriguneetan ere bultzatu 
beharko litzatekeela, edo hi-
riak sortzen edo aldatzen di-
tugunean txoriak hirian nola 
biziko diren pentsatu beharko 
litzatekeela.
Asiako hiri batzuetan ikus-
ten dira parke asko, berdegu-
neak (baita eraikinetan ere)… 
Naturak berehala aurkitzen 
du bidea eta aukera txiki bat 
ematen diogun momentuan 
berehala hasten da zabaltzen. 
Euskal Herrian bertan Donos-
tian belatz handiak hasi dira 
kumatzen, adibidez. Hori bai, 
horrek ez du beste arazoa kon-
pontzen. Habitatak, baso-tro-
pikala… suntsitzen, eta Euro-
pan eta Ipar Amerikan dagoen 

nekazaritza eredu estentsibo 
eta guztiz suntsitzailearekin 
jarraitzen badugu, hegaztiak 
ez dira hirietara etorriko eta 
hiriak ez dira horren ordezko 
izango. Gauza bat da hirietan 
hegaztiei lekua egitea eta hiri 
iraunkor batzuk behar ditugula 
ikustea (hori nabarmena izan 
da itxialdi honetan eta nabar-
mena da Eibar moduko herri 
txiki, estu eta oso kaletar ba-
tean), baina beste guztia ezin 
dugu albo batera laga.

Herrietan gero eta txori gu-
txiago dago, biodibertsitate 
gutxiago, eta horrek osasu-
nean eragingo digu. Txoriak 
gure osasunaren adierazle 
direla esan ohi da.
Bai, gehien bat espezie jakin 
batzuk. Erreketan ikusi da 
hori, azken 30-40 urteetan 
hobera egin duen gauza ba-
karrenetakoa izan da. Gazteak 
ginenean Deba ibaia kolore 
ezberdinarekin jaisten zen 
egunero. Errekak hobetu di-
ren momentuan erreketako 
fauna bueltatu da. Hegaztiak 
hobekuntzen eta galeren adie-
razle dira.

Txori-espezieen %40 popula-
zioa galtzen ari dela esaten da. 
Beraz, horren aurrean adibi-
de edo datu on batzuk aurki-
tu ditzakegu zenbait tokitan.
Gure inguruan erreketako es-
pezieak dira adibide bat, baina 

badaude gehiago: lehen he-
men ikusten ez genuen okil-
beltza (Pirinioetako espeziea 
zen) Eibarren eta Mallabian 
ikusten dugu orain, adibidez. 
Lehen ez zeuden edo mehatxa-
tuta zeuden espezieak izan dira 
gehien igo direnak. Babestu eta 
zaindu egin dira, eta jaitsiera 
eten egin da. Bestalde, espezie 
arruntenetan kopurua behe-
raka joan da. Itsas-hegaztie-
tan oso begi-bistakoa izan da 
hori. Kalkulatzen da Europa-
ko itsas-hegaztien espezieen 
%70-75 desagertu egin dela 
azken 30 urteetan (plastikoak 
jaten dituztelako, arrantza es-
tentsiboarengatik, kostaldea 
urbanizatu denez kumatzeko 
tokirik ez dutelako…). Landa 
eremuetako hegazti-espezie 
asko ere desagertzen ari dira. 
Beraz, gutxi batzuk igo egin 
dira, baina egoera orokorrean 
kalterako izan dela esango 
nuke, Europan eta beste toki 
batzuetan behintzat.

Zer egin dezakegu Eibarren 
hobera egiteko edo, behintzat, 
okerrera ez egiteko?
Hegaztien kasuan arazoa nor-
malean ez da lokala, hegaztiak 
ez daudelako geldi. Asko mu-
gitzen dira, eremu zabala dute 
eta migratzaileak dira. Hegaz-
ti kopurua jaisten denean ez 
dakigu zergatik jaisten den. 
Hemen ez duelako zer jan? Ez 
duelako bizi izateko habitat 
egokirik? Edo migrazioan de-
maseko ehiza dagoelako? He-
gaztien kasuan zaila da erabaki 
lokalak hartzea. Erabaki oro-
kor moduan, esate baterako, 
Eibarren berdeguneak behar 
ditugu. Ez dugu benetako ber-
degunerik, Urkizu ez da berde-
gune bat, ezta Txaltxa Zelaia 
edo Amañako pasealekua ere. 
Egunen batean berdegunerik 
egingo da? Ez da erraza. Eibar 
zulotxo bat da, laugune gehie-
nak erreka gainean daude… 
Baina imajinazio pixka batekin 
hobera egin daiteke. Adibidez, 
orain gero eta eremu gehiago 
dihardute eskaintzen oinez-
koentzat. Ea gutxika-gutxika 
berdeguneetarako ere jarrera 
txiki bat hartzen den.

"Eibarren berdeguneak behar 
ditugu, ez dugu benetako 
berdegunerik"
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Pedro Alberdi
Pedro alberdi

Datuak oso larriak dira: Espainiako estatuan 104.000 txakur eta 
33.700 katu abandonatzen dituzte urtero, Affinity-ren ikerketa 
baten arabera. Datu larriak direla diot, ez bakarrik halako ba-
sakeria egiteagatik, printzipiorik eta bihotzik gabeko gizartea 
adierazteagatik ere bai.

Txakur edo katuak etxera eramaten ditugunean ardura handia 
hartzen dugu.  Animaliak, gure etxean, umeak bezalakoak dira, 
eta gure menpean egongo dira, bai jateko, baita beren osasuna 
babesteko ere.  Menpekotasun horrek bizi osoa iraungo du; be-
raz, etxeko animalia hartu baino lehen, pentsatu beharko genu-
ke ea beren beharrak asetzeko prest gauden hamar, hamabost 
edo hogei urtez.

Animaliek, lehenengo momentutik, leialtasuna ez ezik, alai-
tasuna eta adiskidetasuna ere eskaintzen dizkigute. Berdin zaie 
politak ala itsusiak garen, umore on ala txarrez sartzen garen 
etxera; haiek, beti, pozik azalduko dira ikusten gaituztenean. Eta 
hori nahikoa ez balitz, beren leialtasuna betiko izango da. Horre-
gatik, inoiz ez ditut ulertuko animaliak abandonatzen dituztenak. 

Aitortu behar dut animalien zale amorratua naizela. Txakur 
bat eduki nuen hamahiru urtez; hilabete eskas zuen etxera era-
man nuenean, eta gure familiaren beste kide bat izan zen hil arte. 
Oporrak berarekin antolatzen genituen: animaliak onartzen 
dituzten hoteletara edo kanpinetara joaten ginen.

Gaur egun katua daukat, hamalau urte beteko ditu laster.  Eza-
gutu genuenean, txiki-txikia zen; kale gorrian zegoen; abando-
natuta eta etorkizun beltz samarra zuen aurrean. Baina ez zen 
beldur niregana hurbildu zenean, jendearen artean bizi izan 
zela konturatu nintzen berehala. Hartu nuen, etxera eraman eta 
esan nion: “Lasai egon txikitxo, hemendik aurrera baduzu fami-
lia eta etxea, eta zin dagizut inoiz ez zaitudala abandonatuko”. 
Eta hemen dago, nire alboan, orri zuri hau betetzen laguntzen. 

Abandonuaren arazoa konpontzeko neurri zorrotzagoak in-
darrean jarri beharko genituzke.  Ez da arazo hutsala, nire abu-
ruz;  besteak beste, ahulenei ematen zaien tratu motaren arabera 
neurtzen delako gizarte baten aurrerapena.  

marisacidgibaja@gmail.com

Hiztegiaren arabera, erantzukizuna eginbide edo obli-
gazio bat da, erantzule izatetik datorrena; eta hala, obli-
gazio hori betetzen duenaz pertsona arduratsua dela 
esaten dugu, eta hura betetzen ez duenaz, arduragabea, ga-
norabakoa edo txoropitoa. Hitza bera ez, baina kontzeptua 
oso zaharra da, betidanikoa, gizakia gizaki denez gerokoa. 
Erantzukizun politikoa, ostera, oso lotuta dago gobernu-jar-
duera zuzenarekin, eta zuzentasun horrek esfortzu bikoitza 
eskatzen du: alde batetik, erabateko gardentasun, zorroztasun 
eta zehaztasunez jardutea, 
eta bestetik, irregulartasu-
nik gertatuz gero, bizkorta-
sunez, eraginkortasunez eta 
sendotasunez jokatzea; beste 
modura esanda, barkaezina 
litzatekeela kudeaketa pu-
blikoaren ardura duen per-
tsona bat kontrol-sistemez 
axolagabetzea edo erdipur-
diko ikuskaritzak onartzea.

Guztiarekin, gurean ere 
txakurrak ortozik, eta ez 
dago Sherlock Holmes izan 
beharrik Zaldibarko zabor-
tegian irregulartasunak izan 
direla baieztatzeko. Egindako okerraren emaitza lazgarria da 
oso: inoizko ingurumen-katastroferik larriena, eta bi behargin, 
Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran, lau hilabete baino gehia-
goz desagerturik. Haien gorpuak, halere, ozenki mintzo dira 
zabor azpitik, eta akats handiak salatzen dituzte hondamen-
diaren kudeaketan; besteak beste, erantzukizun politikorik eza.

Beste modura jokatzen zuten, alajaina, lehengo buruzagi jeltza-
le eta sozialistek! Toribio Etxebarria, esaterako, 1934ko urriaren 
5eko arratsaldean, Eibarren matxinatutakoen ordezkari, bandera 
zuri bat hartu, eta goardizibilen koartelera joan zen errenditzera, 
PSOEk piztutako iraultzak –piztu bezain laster amatatua– porrot 
egin zuela egiaztatu ostean. Juan Ajuriagerra, berriz, PNVko 
agintari goren, 1937ko abuztuaren 23an, Biarritzen hegazkina 
hartu, Laredoko hondartzan lurreratu, eta Euzko Gudarostearen 
buru jarri zen, euskotarrak italiarrei errenditu zitzaizkienean. 
Haiek ez ziren ezkutatu, ezta ihes egin ere; aitzitik, aurpegia 
eman zuten, eta euren karguaren erantzukizunari eutsi. Biek 
ere larrutik ordaindu zuten kolektiboarekiko atxikimendua, 
–atxilotuak ez ezik, heriotza-zigorrera kondenatuak izan zi-
ren–, baina hori beste kontakizun bat da. Hitz gutxitan: buru-
zagi haiek etika bat zuten, jendartearekiko konpromisoan oi-
narritutako etika bat; egungo zenbait agintarik, aldiz, ez dute 
erakusten jubilatu batek baino ardura handiagorik lanarekin.

Maskotak oporretan Erantzukizun politikoa

“Ez dago 
Sherlock Holmes 
izan beharrik 
Zaldibarko 
zabortegian 
irregulartasunak 
izan direla 
baieztatzeko” 

“Ahulenei ematen zaien tratu 
motaren arabera neurtzen da 
gizarte baten aurrerapena”

Marisa Cid
Marisa Cid
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JAI EGITARAUA
 

EKAINAK 23, MARTITZENA

11:00etan: San Juan Zortzikoa,  
Usartza Txistulari taldearen eskutik.
Udaletxeko hall-ean (aurrez aurreko 
publiko barik) eta zuzenean Eibarko 
Udaleko YouTube-ko kanalean.

13:00etan: Lizarrako dultzaineroen 
emanaldia udaletxeko hall-ean (ekitaldi 
instituzionala, aurrez aurreko publiko barik) 
eta zuzenean Eibarko Udaleko YouTube-ko 
kanalean.

20:00etan: Lisker.
Coliseo antzokian, gonbidapenarekin*, eta 
zuzenean Eibarko Udaleko YouTube-ko 
kanalean.

EKAINAK 24, EGUAZTENA

20:30ean: Kezka Dantza Taldea.
Coliseo antzokian, gonbidapenarekin*, eta 
zuzenean Eibarko Udaleko YouTube-ko 
kanalean.

*Gonbidapenak Coliseoko leihatilan, 
ekainak 19 eta 22an, 17:30etik 19:30era.
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Jabi Zabala 70eko hamar-
kadan sortu zen folk-rock 
taldeko aurpegi ezagune-

na dugu, hasiera hartatik tal-
dean jarraitzen duen bakarra 
baita. 80ko hamarkadan rock 
emanaldiak alde batera laga 
zituzten eta plaza talde bihurtu 
zen eta, ordutik, bide horretatik 
jarraitzen dute. Zabalak asko 
eskertzen du aurten ere jaso-
tako gonbidapena, horrek au-
kera ematen dielako “gustoko 
konpromisoari eutsi eta kalerik 
ez egiteko”.

Pozik dago Jabi azken ur-
teotan jarraitzen duten bidea-
rekin: “Beti izan dut nahiago 
talde sendoa izatea, urteetan 

iraungo duena. Taldekideon 
artean lagun giroa sortzea ga-
rrantzitsua izateaz gain, beha-
rrezkotzat ere jotzen dudalako 
ia”. Azken aldian, dena dela, 
hainbat aldaketa izan dituzte 
taldean, “gazte jendea tarteko: 
otsailean gurekin hasi eta orain 
lehen entsegua egin duena ere 
badago, pandemiaren asun-
toarekin erdi geratuta egon 
garelako”.  

Berbena bueltako erreperto-
rioari eutsiko diote oraingoan 
ere, “beti ere Eibarko jendea 
buruan dugula. Dantzan ezingo 
da egin oraingoan, baina triki-
ti giroa presente izango dugu, 
Musika Eskolakoak, gaztetxe-

“Oso eskertuta gaude egoera 
berezi honetan ere joko dugulako”
Bada hamarkada batetik gora Eibarko taldeak kalerik ez 
duela egiten Sanjuanetan. Oraingoan ere gustora heldu 
diote aurtengo erronkari eta, oso desberdina izango dela 
jakitun badira ere, taldekideek gogotsu ekingo diote 
23ko, San Juan bezperako, ekitaldiari, 20:00etan hasita.

<<<  JABI ZABALA  •  Lisker taldea  >>>
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koak, feministak, Pagatxakoak, 
herriko nagusiak... Eibar guz-
tiak bere islada izan dezan gure 
kontzertuan”.

Ordu eta erdiren bueltan au-
rreikusten dute izango direla es-
zenategian piezak jotzen: “Erre-
pertorioa nahiko itxita dugu”. 
Aste honetako eguenean (atzo) 
zuten soinu-probekin jokatu eta 
entsegua egiteko asmoa, aurre-
tik Legarreko lokaletan jardun 
badute ere. Hain gustora izan 
duten Urkiko lokalari agur esan 
behar izan diote: “1983tik izan 
gara bertan. Deus Ez taldekoe-
kin entseatu dugu bertan azken 
urteotan, baina ugazaba hil eta 
amaitu da, oroimen bikainak 

utzi badizkigu ere. Deus Ez-
ekoek Azkoitira jo dute”.

Erretiratzeko ordua ez du ger-
tu ikusten Zabalak: “Topera, ez 
dut lagatzeko inolako gogorik. 
Deitzen ez digutenean hasiko 
gara horrelakoetan pentsatzen, 
baina lehenago zertarako?”. Ei-
barrekin duten lotura gogokoa  
dute: “Giro bikaina izaten da 
San Juan bezpera egun berezia 
ere badelako: San Juan Suak, 
danborradak eta gure kontzer-
tuak gaua ezin hobeto osatzen 
dute. Izan ziren beste sasoi ba-
tzuk horrelako girorik ez zela 
sumatzen, aurreko mendeko 
azken hamarkadan esaterako, 
baina giroa berreskuratu da be-
rriro Eibarren. Guk 04:30ak 
arte jotzen dugu eta jendeak 
ondo eusten dio”. Harreman 
horretaz harro daudela aitor-
tzen du Jabi Zabalak. Hemendik 
kanpo non hartzen zaituzte ho-
betoen? “Arabako herri txikie-
tan, Gasteizko jaietan ere jo izan 
arren. Bilboko Rekalde auzora 
ere oso gustora joaten gara, eta 
bertako Zurbaranberrin. Bai-
na gure erreinua Araban dugu, 
batez ere!”. Gogoan ditu baita 
Bilboko Antzokian eskainita-
ko kontzertua, “euskaltegiko 
jai pribatuaren barruan, lokal 
itxian baina kriston giroarekin, 
jendea dantzan geratu barik”. 

Aurten Coliseoan eskaini-
ko duten kontzertua ordu eta 
erdi ingurukoa izango da eta 
ez da, ez, 04:30ean amaituko: 
“21:30ean gutxi gorabehera. 
30 bat ikusle izango direla esan 
digute, sarrerekin joango dire-
nak”. Hori bai, errodajea botako 
dute faltan akaso: “Inauterieta-

rako berbena bi egin genuen, 
gero Zaldibarren gertatutakoa-
rekin bertan behera laga behar 
izan genituen eta azken aldian 
pare bat entsegu besterik ez di-
tugu egin”.

Ibilbide luzeko taldea
Lisker taldeak 40 urtetik gora 
daramatza musika munduan 
Basauriko lehiaketa irabazi eta 
gero, diskoa grabatu zuen Xo-
xoa diskoetxearekin 1979an, 
eta Itoiz eta Errobi taldeekin 
askotan partekatu zuen agerto-
kia, 80 hamarkadan rock ema-
naldiak laga eta plaza talde bi-
lakatu arte. 

Sasoi hartan gure herriko Jei-
ki eta Zima taldeetan ibilitako 

“Ordu eta 
erdi inguruko 
kontzertua 
izango da 
Coliseokoa”2 0 2 0
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musikariek sortu zuten Lisker. 
Jeikik folk intimista lantzen 
zuen eta, eskaini zituen emanal-
dien artean, jendetsuena Bar-
tzelonan. Topaketa Anarkistan 
emandakoa izan zen, 10.000 
lagunen aurrean, eta Triana eta 
Iceberg moduko taldeekin osa-
tutako jaialdian. Zimak espe-
rientzia laburragoa izan zuen. 
Aipatutako talde biek Lekeitio-
ko Rock Jaialdian egin zuten 
bat; hor elkartu ziren Jeikiko 
Jabier Zabala (baxua) eta Er-
nesto Gomez (ahotsa eta gitarra 

akustikoa) eta Zimako Julian 
Alberdi (gitarra elektrikoa) eta 
Josean Salado (bateria). Hasi 
eta berehala Lone Star taldea-
rekin jo zuten Eibarren eta Ba-
sauriko rock lehiaketa irabazi. 
Xoxoarekin diskoa grabatu eta 
hainbat kontzertutan izan ziren 
Errobi eta Itoiz taldeekin, Le-
moizko zentral nuklearraren 
aurka 1980an Bilbon egindako 
Herri Topaketetan, esaterako.   
Rock progresiboa, hard-rocka 
eta folk musikaren eraginak uz-
tartu zituen Liskerrek.

Taldekideen soldadutza eta-
pa atzean lagata, 1983an itzu-
li zen taldea eszenategietara, 
baina berbenen bidetik jo zuen 
handik aurrera. Orain arte, eta 
horrela jarraitzeko asmoarekin. 
Liskerrek argi-ekipoa, soinua, 
bateria, teklatua, gitarrak eta 
muntaia serioa dute lagun doa-
zen tokira doazela. Badakite-eta 
jendeak pozik erantzuten die-
tela. Badira urte batzuk Eiba-
rren omenaldia jaso zutela eta 
horrelako bizipenak ez dituzte 
inoiz ere ahaztuko.

40 urtetik gorako 
ibilbidea egin 
du Liskerrek 
eta gozatzen 
eta gozarazten 
jarraitzeko 
asmoa dute
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Zeinek esango zigun hainbeste 
urtetan San Juan bezperan jo 
duzuen "San Juan Zortzikoa" 
aurten internet bitartez za-
balduko zenik.
Hori da daukagun egoera eta 
errealitatea. Urtero bezala, goi-
zeko 11:00etan joko dugu, bai-
na aurten Untzaga plazan izan 
beharrean udaletxeko patioan 
izango da, aurrez aurreko pu-
blikorik gabe. "San Juan Zor-
tzikoa" jo ondoren beste pieza 
herrikoiak joko ditugu jarraian. 
Gurekin izago dira Unai Caban-
zon eta Danel Montero tron-
petak eta gure taldekidea den 
Iñaki Orbegozo tronpa. Gaine-

ra bandan izan diren hainbat 
txistulari eta musika eskolako 
bi ikasle izango dira, Asier Gi-
sasola eta  Leire Arrizabalaga.

Aurten bizi dugun egoera de-
la-eta, ez duzue kalejirarik 
egingo, ezta?
Ez, aurtengo jaietan ez da ka-
lejirarik izango. Zortzikoa eta 
horren ondoren herriko ka-
leetatik egiten dugun kalejira 
San Juan jaietako lehen ekital-
diak izaten dira (nahiz eta beti 
esaten den jaiak dultzaineroe-
kin hasten direla). Guretza-
ko egun zoragarria izaten da, 
polita eta berezia. Kalerik kale 

“San Juan  
Zortzikoa eta 
San Juan bezpera 
barru-barruan 
daramatzagu”

Aurtengo Sanjuanetan ezingo dugu ohiko moduan 
parte hartu. Baina ekitaldi batzuk streaming bidez 
jarritu ahal izango dira. Horietako bat Usartza Txistulari 
Taldeak urtero San Juan bezperan eskaintzen duen 
San Juan Zortzikoa izango da. Aurten, Untzaga plazan 
izan beharrean udaletxeko patioan izango da, publiko 
barik, eta ordenagailu, tablet edo mugikorren pantailen 
bitartez jarraitu ahal izango dugu. Horrez gain, hurrengo 
egunean Coliseoan izango dira Kezka dantza taldearekin 
batera. Usartza taldeko Enrique Monterok guztiaren 
berri eman digu.

<<<  USARTZA TXISTULARI TALDEA  >>>
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joaten gara  gure herriko jaiak 
iragartzen, giroa berotzen eta 
jendea animatzen;  13:00etan 
Estaziñora iristen gara dultzai-
neroei ongietorria emateko. 
Egun hori barru-barruan da-
ramagu. Aurten ez da horrela 
izango... baina tira! Ahal dugun 
guztia egingo dugu jaiei kolorea 
jartzeko, streamming bitartez 
bada ere. Hurrengo egunean, 
Coliseoan egongo gara Kezka 
dantza taldearekin.

Zalantza barik jaiak beste 
modu batean bizitzea toka-

tu zaigu herritar eta eragile 
guztioi...
Guztiok arduraz jokatzen ja-
rraitzea ezinbestekoa da. Eta 
desberdina izango dela jakin 
arren, ea lortzen dugun gutxie-
nez kolore  apurtxo bat jartzea.

Azken hilabeteetako isiltasu-
naren ostean, apurka-apurka, 
berriro hasi gara txistuen doi-
nuak entzuten....
Euskal Jaian parte hartu ge-
nuen, eta aurreko domekan  
konfinamenduaren osteko 
lehen kalejira egin genuen. Jen-

deak (balkoietatik zein kaletik) 
asko eskertu zigun. Kontuan 
izan behar da gu talde txikia 
garela eta kalejirak goizean egi-
ten ditugula. Gure ekitaldietan 
ez da jende pilaketarik egoten. 
Beraz, segurtasun neurri guz-
tiak beteta, arrisku barik egin 
daitezke. 

Beraz, desiatzen zaudete berri-
ro ere  kaleak alaitzen hasteko.
Hurrengo asteetan  normalta-
sunera bueltatzea espero dugu. 
Gu oso animatuta gaude! Gure 
lana oso gustora egiten dugu 
txistulariok. Eta, aldi berean, 
herritarrekin nolabaiteko kon-
promiso edo betebaheharra 
daukagula uste dugu. Neurri 
guztiak hartuta, uste dugu po-
sible dela herriko giroari kolore 
apurtxo bat jartzea.  

Zein da txistulari taldearen 
egoera une hauetan? Badago 
erreleborik? 
Txistulari gutxi gaude Eibarren, 
eta egiten dugun lanaren hel-
buruetako bat da, hain zuzen, 
txistua herritarrei gerturatzea 
eta ezagutzera ematea,  musika 
eskolan ikastera animatu daite-
zen. Hemendik urte batzuetara 
taldea bizirik jarraitzea gusta-
tuko litzaiguke.

2 0 2 0

San Juan Zortzikoa udaletxe barruan joko dute aurten.
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Pandemiak aurtengo Sanjua-
netarako egitaraua prestatzen 
ari zinetela harrapatu zintuz-
ten, ezta?
Bai, hala da. Otsailean hasi gi-
nen lehen bilera irekiak Txal-
txa Zelaian egiten, oso martxa 
onea, gainera. Egitarauko gau-
za asko lotuta genituen, beraz 
denbora aldetik oso ondo gen-
biltzan. Gainera, jende berria 
bileretan parte hartzera anima-
tu zen eta oso pozik geunden. 
Baina, bapatean, koronabirusa 
ailegatu eta dena bertan behera 
laga behar izan genuen.

Hala ere,  hasitako lan horrekin 
aurrera jarraitzen ahalegindu 

zineten, nahiz eta itxialdian 
egon. Nola moldatu zineten?
Hasieran 15 bat egunerako kon-
tua izango zela esan zutenez, 
guk gauzak prestatzen joate-
ko lanean jarraitzea pentsatu 
genuen. Bilerak egiteko beti-
ko martxan elkartzeko modu-
rik ez zegoenez, telematikoki 
egiten hasi ginen, nahiz eta ez 
den gauza bera. Baina itxialdia 
beste hamabost egun gehiago 
luzatuko zutela esaten hasi zi-
renean, eta gero beste hama-
bost gehiago... honek luze joko 
zuela ikusi eta konturatu ginen 
ez zela posible izango Sanjua-
nak betiko moduan ospatzea 
eta, beraz, gure egitaraua ere 

“Modu sinbolikoan bada ere, 
Sanjuanetan presente egongo gara”
Sanjuanetarako egitaraua ilusioz prestatzen ari zirela, 
COVID-19ak dena hankaz gora ipini zuen. Otsailetik 
lanean egon arren, ez diete eman ezer antolatzeko 
baimenik. Hala ere, kalera irtengo dira, jai herrikoi, 
euskaldun, feminista eta partehartzaileak aldarrikatzera.

<<< JAIXAK HERRIXAK HERRIXANDAKO >>>
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aldatu  beharko genuela, ezin 
izango zela kontzerturik egin, 
normalean antolatzen ditugun 
beste gauza asko edo ia gehie-
nak egitea ezinezkoa izango 
zela... Orduan gure jaietarako 
proposamena berriro lantzeari 
ekin genion, baina egoera berri-
ra moldatuta.  

Horrekin batera, Jaixak Herri-
xak Herrixandako eguna anto-
latu zenuten. Nola joan zen? 
Ba oso pozik gaude jendeak 
eman zuen erantzunarekin. 
Apirilaren 4an izan zen, beraz 
itxialdian geunden, eta nahiz 
eta gauza asko sare sozialen bi-
tartez egin, egunean zehar herri 

osoa musikarekin girotu genuen 
eta bestela, egoera normalean 
guregana gerturatzen ez den 
jende askok parte hartzea lor-
tu genuela uste dugu. Izan ere, 
itxialdiak iraun duen bitartean, 
bizilagunen arteko harremanak 
asko estutu ziren eta bazegoen 
horrelako giro berezi bat. Zori-
txarrez, kalera irtetzen hasi ga-
renean lehengora bueltatu gara  
eta horiek desagertu egin dira.

Nolakoa izan da egoera berrira 
moldatutako jaiak prestatzea? 
Nahiz eta jakin Sanjuanak ezin-
go ditugula orain arte moduan 
ospatu, irudimenari ateak zaba-
lik, gure jarduna erantzukizu-
nez eta egoerak eskatzen duen 
arduraz egokitzeko ahalegine-
tan lanean ari ginela, prentsa-
ren bidez jakin genuen Uda-
lak bertan behera lagako zuela 
Sanjuanetako egitaraua. Itxura 

“Egoerara 
moldatuta 
zerbait egiten 
ahalegindu gara, 
baina azkenean 
ez digute laga”2 0 2 0
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denez, Jaixak Herrixak Herri-
xandakotik jai herrikoien alde 
urteetan egin dugun lanak ez du 
ezer balio Udalarentzat eta, gu-
rekin ezer kontrastatu aurretik 
eta guri inolako jakinarazpenik 
egin gabe, ezertarako baimenik 
ez ematea eta, beraz, jairik ez 
egitea erabaki dute.

Gauzak horrela, zer prestatu 
duzue Sanjuanetarako? 
Argi dago jendeak jaiak ospa-
tzeko gogoa baduela eta ez dela 
etxean geratuko, azken eguno-
tan gure kaleak nola bete diren 
begiratu baino ez dago. Beraz, 
jaiak egon egongo dira: taber-
netan, elkarte gastronomikoe-
tan, jatetxeetan... Hori bai, ere-
mu pribatuetan eta zuzenean 
kontsumoari lotuta ospatuko 
dira, herritarron sozializazio eta 
aisialdirako beharren gainetik 
dirua lehenetsita. Zer lortzen 

dute honekin? Jaien eta aisial-
diaren erabateko pribatizazioa. 
Baina gu ez gara konformatu-
ko eta jai herrikoi, euskaldun, 
feminista eta partehartzaileen 
bidean aurrera jarraituko dugu, 
sekula baino beharrezkoagoak 
direla ikusten dugulako. Horre-
gatik, gure aletxoa jartzeko aha-
legina egingo dugu, eta ohiko 
egitaraua martxan jartzea bide-
ragarria eta zentzuzkoa ez bada 
ere, guk gure jai-ereduaren al-
deko aldarria egiten jarraituko 
dugu, ekimen ezberdinen bitar-
tez. Sanjuanetan presente egon-
go gara, modu sinboliko batean 
bada ere. Horretarako, Gazte 
Egunerako beste urte batzuetan 
egindako kamisetak janzteko 
eta argazkiak egiteko eskatu-
ko diogu jendeari, txosnetako 
basoak tabernetan erabiltzeko... 
Bestalde, jaiak bertan behera 
lagatzen zituztela jakin aurretik 
logotipo berria egin genuen eta 
horrekin txapak atera ditugu. 
Eta Spotifyn gure balioekin bat 
datorren musikarekin zerrenda 
prestatu dugu, nahi duten guz-
tientzat, tabernariei eskaintzera 
joango gara baita ere. Herritar 
guztiei kaleak hartu eta jaiak 
gozatzeko dei egin nahi diegu, 
beti ere egoerak eskatzen dituen 
neurriak hartuz, arduraz joka-
tuz eta elkar zainduz.

“Horrela 
jokatuta jaien 
eta aisialdiaren 
erabateko 
pribatizazioa 
lortuko dute”
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Kezka Dantza Taldekoek 
urteroko Sanjuanetako 
soka-dantzari eusteko 

ahalegina egin dute eta aur-
tengo jai-egitarau berezian sar-
tuko dira azkenean. “Kalean 
egin nahi genuen”, diosku Oier 
Araolazak, “herriko-dantza edo 
kale-dantzaren bertsioa bes-
terik ez delako soka-dantza”. 
Baina, azkenean, Coliseoan 
burutuko dute ekitaldia, “strea-
ming bidez zabaltzeko”: hilaren 
24an, San Juan egunean, izan-
go da, 20:30etan hasita, sarea-
ren bidez eskainiko den dant-
zaldia. Plazako dantza izango 
da, dena dela, eskainiko dute-
na, Untzagakoaren antzerakoa.

Soka-dantzaren tradizioa 
berreskuratu zela 25 urte bete 
ziren iaz; eta, mende laurdena 
beteta, aurten ez egitekotan 
izan da. Berezia izateaz aparte, 
aurten hainbat muga eta pro-
tokolo bete beharko dituzte: 
“16 dantzari eta lau txistulari, 
Usartzakoak ere, izango gara 
ekitaldian, aurtengo omenduak 
izango diren bi osasun-langi-
lerekin; ohikoa denez, gure-
kin integratuko dira eta dantza 
amaituko. Bestalde, sarrera ere 
mugatuta dago, 30 lagunen-
tzat; zozketaz edo ez dakit zelan 
hautatuko dituzten. Guri ar-
gazkilari bakarrarendako tokia 
gorde digute”. Untzagakoaren 

“Kalean egiteko asmoa genuen, 
baina Coliseora moldatu behar”
Kezka Dantza Taldekoek San Juan egunean egingo 
duten soka-dantza izango da aurtengo jaietako 
egitarauak hartuko duen ekitaldietako bat. 20:30ean 
hasiko den saioa ordu erdiren bueltan amaituko da eta 
streaming bidez zabaltzeko asmoa dute.

<<<  KEZKA  •  Dantza taldea  >>>
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iraupena ordu erdiaren buel-
takoa izaten bazen, Coliseoan 
20-25 minututan amaituko du-
tela uste dute, “espazioa ere ez 
da Untzagakoa bezain zabala 
izango-eta”.  

Soka-dantza horren izena 
aurreskua dela dio Araolazak, 
“XX. mendean toki askotan 
esku-dantza, gizon-dantza eta 
horrelakoekin ezagutzen zena; 
baina, nagusiki, aurreskua mo-
duan. Sokan egiterakoan parte 
batzuk atera egin dira, aurres-
kua baino oihartzun handiagoa 
hartuta. Soka sinbolikoa da, es-
kuz-esku egiten dena; hortik 
datoz baita aurreko eskua, atze-
ko eskua... azkenean aurreskura 

ekarriko digutenak, gidari bera 
bakarrik jardutean, jarraipen 
barik. Agurra ere deitzen da, 
soka-dantzaren parte; gauza 
bera da”.

Eibarren lagata zegoen 1967-
68tik gutxi gorabehera, “Arra-
teko Amaren egunean eta ha-
lakoetan dantzatu bazen ere”. 
1994an berreskuratu zuten eta 
ordutik iraun du gaur arte. Ka-
lerik egin gabe? Oierrek ez du 
ondo gogoratzen: “Euria ere 
egokitu zaigu noizbaiten, baina 
dantzan egin genuela uste dut. 
Gogoan dut nik baten orkati-

la bihurtu eta ezin izan nuela 
dantzatu”.

Udalbatzaren parte-hartzea-
ren inguruko tradizioari buruz, 
Araolazak diosku lehen goizez 
egiten zela dantza hori: “Meza 
izaten zen 10:00etan, 11:00etan 
prozesioa egiten zen San Andre-
setik Untzagaraino eta, ondo-
ren, aurreskua dantzatzen zen. 
Agintariek dantzatzearena as-
paldiko ohitura da, ordezkari 
politikoei zegokien-eta ohore 
hori, herriaren izenean. Udal-
batzak eskuz-esku dantzatzeak 
herriaren kohesioa irudikatzen 

“Iaz 25 urte bete 
ziren tradizioa 
berreskuratu 
genuenetik; 
aurten hau 
egokitu zaigu”2 0 2 0
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zuen, erritual bezalakoa zen”. 
1994an, Kezkak tradizioa be-
rreskuratu zuenean, Juan Anto-
nio Urbeltz ere ekarri zuten Ei-
barrera, sinbolismo horren alde 
lan gehien egin duen ikerlaria.

Gaur egungo soka-dantzan 
Eibarko zinegotziek ez dute par-
te hartzen: “10-15 urtetan jarrai-
tu genuen udal-korporaziokoe-
kin dantzatzen, baina Txontako 
bizilagunen kexekin eta beste-
lako mobidekin, halako batean 
laga zioten parte hartzeari. Iñaki 

Arriolaren sasoian izan zen hori 
eta De los Toyos alkate dela ez 
dira bueltatu. Zinegotzi zenean 
dantzatu bazuen ere”. Dioenez, 
azken urteetan ohiturari euste-
ko asmoa jakinarazi dio bateren 
batek, “baina gu ez gara inor era-
baki hori hartzeko; eurak prest 
badira, gu pozik, eta aurrera. 
Herriarekiko euren konpromi-
soa edo zorra da”.

Ekitaldia prestatzeko lane-
kin jarraitzen badute ere, “Co-
liseoan saio bakarra egin dugu, 

aste honetan izango da biga-
rrena. Txaltxa Zelaian edo Le-
garreko frontoian entseguak 
egiteko baimena eskatu ge-
nuen, baina ez ziguten eman”. 
Bideo-konferentzia bidez di-

hardute entseatzen eta euren 
aktibitateari eusten, “baina 
zaila egiten da sinkronizatzea 
eta, horrez gain, etxeetako es-
pazioa ez da aproposena izaten 
askotan”.

“Gu irekita gaude alkateak eta 
zinegotziek soka-dantzan parte 
hartzera, baina euren erabakia da”
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“Minutu bakar baterako 
izango balitz ere, Eibarrera 
joango ginateke”

<<<  DULTZAINEROAK  >>>

Sanjuanen bezperan ez da jende 
pilaketarik egingo Estaziño kalean. 
Bakarrik utziko dute brontzezko 
dultzaineroa eta ez da Lizarratik 
datorren Sanjuanen soinu bereizgarria 
entzungo. Kalean ez, baina interneten 
bai. Izan ere, dultzaineroak gurera 
etorriko dira, baina aurrez aurreko 
publiko barik emanaldia eskainiko dute 
23an, 13:00etan, udaletxeko patioan. 
Udalaren YouTubeko kanalean 
zuzenean ikusi ahal izango da.
Salvador Martinez dultzaineroarentzat 
Eibar plaza berezia da eta, San Juan 
jai bereziak izan arren, etortzeko 
gogoz dago. Emozioz gogoratzen 
ditu Estaziño kalean egiten zaizkien 
harrerak eta une zailenetan ere 
eibartarrekin egiten du bat.
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Zer prestatu duzue San Juan 
jai berezi hauetarako?
Hasiera batean Udala zerbait 
gehiago egiteko prest zegoen, 
baita gu ere, baina dauden 
arriskuak ikusita publiko ba-
rik jotzea erabaki da. Beraz, 
han egongo gara jendea gortzen 
(barreak). Ez dakigu ekitaldiak 
zenbat iraungo duen, behar den 
beste egongo gara bertan.
Kalejiran ez, baina internet 
bitartez ikusiko zaituztegu.
Ondo iruditzen zait, badelako 
zerbait. Esperientziagatik diot 
berdin dela dultzaina jo edo la-
pikoen bi tapa hartu eta elkar 
jotzea, zarata eginez gero jendea 
segituan jartzen delako atzean. 

Eibar horrelakoa da musika-
rekin eta musika entzungo du 
kalean, interneten edo edozein 
tokitan.
Horretarako bakarrik bada 
ere, zuek bazatozte.
Bisita hau ez da guztiok nahi 
duguna izango, baina horrela 
tokatu da. Gu oso pozik goaz 
tradiziozko tokietara, dultzai-
na gustoko duten herrietara. 
Minutu bakar baterako izan-
go balitz ere, Eibarrera joango 
ginateke.
Arraroa izango da, baina behin-
tzat bada zerbait?
Hori izan da Udala egiten 
ahalegindu dena eta nire us-
tez asmatu egin dute. Erraza 
da kanpotik kritikatzea, bai-
na zuhurtziaz jokatu dute eta 
nire miresmena dute. Guztiok 
nahiko genuke jaiak beti bezala 
ospatu, baina ezin da.
Eibarren bezala beste toki ba-
tzuetan jotzeko aukera izango 
duzue udan zehar?
Aurten ‘sota, caballo y rey’ egin-
go dugu eta, egiten duguna, Ei-
barren bezala izango da. Aspal-
diko partez oporretan joango 
naizela pentsatzen dut. Uste 
dut 44 urtetan 3 aldiz joan nai-
zela oporretan udan. Hori bai, 
Kantauri itsasora joango naiz.
Dultzaina eraman badaezpada.
Beti daramat soinean!

2 0 2 0
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Pilota Katedrala San Juan 
egun batean zabaldu zen, 
orain dela 116 urtetako 

ekainaren 24an. Astelena izena 
hartu bazuen ere, barixakuan 
jausi zen egun hori 1904an. 
Sasoi hartan frontoiko sarrera 
hoberenak asteko lehen egun 
horretan izango zirela aurrei-
kusten zuelako enpresariak. To-
ribio Etxebarriak honela zioen 
“Viaje por el país de los recuer-
dos” lanean: “Astelehenetan la-
nik ez egitea edo erdipurdi egi-
tea gertatzen zitzaien askotan 
beharginei, tailerra eta taberna 
artean gordeketan bezperako 
gehiegikeriak sendatzen, ajeak 
astintzen ibiltzen baitziren. Eta 
astelehenetan pilota partiduren 
baten albistea zabaltzen zenean 
langile guztiek tailerra lagatze-
ko aitzakia bazeukaten. Eta hori 
astelehenero gertatzen zen eta 
ez zen berriemailearen beha-
rrik”. 1904ko San Juan egunean 
inauguratu zen Katedrala, be-
raz, eta animazio handiz: arra-
tsalde hartan Takolok eta Kan-
tabriak jokatu zuten 22 tantura 
eskuz, jokoan mila pezeta zirela. 
Kantabriak irabazi zuen 22-17 
eta partidua ikustera asko etorri 
ziren Bilbotik. 

1969ko abenduaren 28an itxi 
zen frontoia eta gaur egun duen 
itxura hartuko zuen ia hiru 
urte iraun zuten lanak amai-
tu zirenean. 1972ko urriaren 
8an zabaldu zen berriro. Aire 
egokituzko instalazio berria, 
harlauzezko lur aldaketa eta 
ikusleak sartu eta irtetzeko ate 
berriak egin ziren, zerbitzuak 
hobetu eta erosoago egoteko 
aukera eskainiz. Aurrekoare-

kin batera frontoi zahararren 
ezaugarri batzuk galdu ziren: 9 
koadroan zegoen sarrera atea, 
ezker paretako leihoa, errebo-
tea eta palkoen arteko anbigua. 
Burdinezko armazoi berriak eta 
uralitazko estalkiak argi artifi-
ziala ekarri zuten.

1997ko abenduaren 28an 
itxiko da berriro, handik hilabe-
te batzuetara, Sanjuanetan or-
duan ere, ateak zabaltzeko be-

Astelena oraingoan ere 
aitzindari izateko asmoz

Martxoaren erdialdetik pilota partidurik gabe izan garen honetan, frontoi guztietako ateak itxita, badirudi zeozer 
mugitzen hasi dela eta, beti ere neurriak hartuta eta protokoloei eutsiz, pilotarien harat-honakoak ikusteko aukera 

izango dugula berriz ere. Zer egokiagoa Katedrala baino horrelako sasoiari ekiteko! Aspe eta Baiko enpresetako 
pilotariek ERTEtik irten eta entrenamenduekin hasi dira, uda honetan ikuskizuna eskaintzeko asmoz. San Juan 

egunak hartu dezake lehenengo jaialdia; hori da, behintzat, pilota enpresarien gogoa.

116 urte beteko 
ditu Astelena 
frontoiak 
ekainaren 24an

FONDO MARIN - KUTXA FOTOTEKA
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rriro. Horrela iraungo du beste 
zazpi urtetan, tartean men-
deurrena pasatuta, 2005eko 
martxoaren 1ean ateak ixten 
dituen arte. Handik 22 hila-
betetara, 2007ko maiatzaren 
20an, Udalak erosiko du eta 
gaur arte.

Udako binakako txapelketa
Astelenan hasteko asmoa du-
ten torneoan zortzi bikotek jar-
dungo dute, Baiko eta Aspeko 
pilotariekin osatutako bikote 
mistoak: “Binakako txapelketa 
balitz bezala jokatuko da, bai-
na udarako formatu sinplean”, 
esan dutenez.

Aste honetan ziren biltze-
koak pilota munduko ordez-
kariak eta udal ordezkariak ja-
rraitu beharreko protokoloak 
zehaztu eta onartzeko. Aspe eta 
Baikoko ordezkariek aforoaren 
%60ra heltzeko asmoa dute, 
“pilota bueltatzeko zaletuak 
frontoian izatea beharrezkoa 

dugulako”. Astelenako Jaial-
diak hiru partidu hartuko ditu, 
17:00etan hasita, eta, esan di-
gutenez,  "sarrerak Interneten 
bakarrik egongo dira salgai, 
txarteldegirik ez da zabaldu-
ko". Bestalde, Eibarren hasi-
ko den torneoak "bi hilabete 
eta erdi iraungo du; hurrengo 
jaialdia Irunen jokatuko da, 
Uranzu frontoian". ■

Eibarren hasiko 
da uda hartuko 
duen zortzi 
bikoteen arteko 
Torneoa

Pedro Mari Iriondo eibartarra erdiko epaile lanak egin zituen urte askotan. 
Irudian Atano X.ak Azkarateri 22-13 irabazi zion finalean, Atano III bere osaba 
eta botileroaren aholkuak jasotzen. PLAZAOLA
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Greziako errefuxiatuei 
jaten emateko 6.000 kilo 
dilista eta arroz batu dira
Eibarren eta Ermuan Greziako errefuxiatuen alde egin den 
erronka lortu egin da eta, zailtasunak zailtasun, Lesboseko 
eremuan daudenei jaten emateko milaka kilo arroz eta dilista 
batu dira, premiazko beste produktu batzuekin batera. Horiek 
guztiak Urkotronik enpresak lagatako biltegian gorde dituzte 
eta Lesbosera bidaltzeko prest daude. Horrez gain, 5.250 euro 
batu dira eta astelehenean eman zioten dirua Zaporeak proiek-
tuko Efren Floresi. Jesus Gonzalez, Maite Gorrotxategi eta Mi-
reia Alonso sukaldarien ekimenez egin den erronkan lagundu 
dutenetako asko elkartu ziren ekitaldian: bi herrietako Udal 
ordezkariak, Eibar K.E.-ko eta Athletic Klubeko fundazioeta-
koak, sukaldariak, Untzagako jubilatuak… Bestalde, rifetan 
saritutako zenbakiak hauek dira: 2.784, 0540, 3.421, 0681 eta 
3.177. Saridunek Ermuko Arriaundi okindegira (943174048) 
edo Sagarra jatetxera (943946810) deitu dezakete. Irabazlea 
ekainaren 21erako agertu ezean, saria lehen ordezkoak jasoko 
du (ekainaren 28ra arte) eta, bestela, bigarren ordezkoak era-
mango du (uztailaren 5era arteko epea dago).
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Itxialdian nahiko aktibo ibili 
zarete. Zer moduz joan da?
MARKEL: Aspertuta geunden 
eta abestiak grabatzea buru-
ratu zitzaigun. Lehenik, Su Ta 
Garren ‘Geroaren hazi heziak’ 
abestiaren bertsioa grabatu ge-
nuen. Sare sozialetan parte-
katu genuen eta jendeari asko 
gustatu zitzaion. Inoiz baino 
ikustaldi eta bisita gehiago jaso 
genituen!
HODEI: Esperimentu bat izan 
zen. Mugikorrarekin grabatu 
genuen, horrek duen kalita-
tearekin.
JOSEBA: Lehenik, Hodeik bere 
zatia grabatu zuen eta, ondo-
ren, guk gureak. Gero, elkar-

“Gure abestietan estilo ezberdinak 
lantzen ditugu, baina rockaren 
inguruan, betiere”

<<<  JUDAS ARGARATE  •  Musika taldea  >>>

Markel Iraolak, Joseba Goñik, Hodei Otegik eta Carlos Balseirok osatzen dute Judas Argarate taldea. Lankideak dira 
Elgoibarko Rodisa enpresan, eta, abestiak sortzeaz gain, talde ezagunen bertsioak egiten dituzte. Sare sozialetan 
arrakasta izan dute Su Ta Garren eta Reincidentes taldeen abestien bertsioak.

EKHI BELAR
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tu egin genituen. Bideoa eta 
ahotsa aldi berean daude gra-
batuta.

Eta Reincidentes taldeko Fer-
nando Madinarekin bideoa 
grabatzeko?
M: Hodei Fernandoren laguna 
da eta berak proposatu zigun 
abestia grabatzea.
H: Elgoibarko jaietan ezagutu 
nuen orain dela 20 urte ingu-
ru eta harremana dugu orain-
dik. Berak esan zigun ea abestia 
grabatzen ausartuko ginen eta 
horrela egin genuen. Hasieran 
mugikorrarekin grabatutako 
bertsioa bidali nion, baina gero 
zerbait landuagoa prestatu ge-
nuen. Lehenengo soinua gra-
batuta eta gero irudia.

Reincidentesen abeslariaren 
eskaera izanda, presio han-
diagoa sentitu duzue?
M: Niretzat bai, abestia gehiago 
landu eta prestatu behar zelako. 
Gero ez zen hainbesterako izan, 
baina ez da gauza bera gure ar-
tean geratuko den zerbait edo, 
Reincidentesek bezalako talde 
batek duen oihartzuna kontuan 
hartuta, eurekin grabatzea.
J: Bideoak 67.000 ikustaldi in-
guru izan ditu, demaseko zifra 
guretzat. Kostako zaigu gain-
ditzea (barreak).

Nola sortu zenuten taldea?
M: Auto istripuan hildako gure 
lankidea zen Iker Amutxastegi 
Elgoibarko Sotoan omentzeko 
sortu genuen taldea. Musika-
tresnak jotzen genituen hain-
bat lankide bildu ginen Carlo-
sek Legarren duen lokalean eta, 
Ikerren omenaldian jende asko 
batu zenez eta gustora egon 
ginenez, jarraitu egin genuen.

Aurretik beste proiektu mu-
sikalen batean parte hartu 
izan duzue?
H: Hau izan da nire lehen taldea.
J: Nik lokalean eta lagun artean 
jo izan dut, baina lehen kon-

tzertua Judas Argaraterekin 
izan da niretzatt.
M: Nik txikitatik pianoa jo dut, 
baina bakarrik.
J: Carlosek du esperientzia 
gehien taldeetan jotzen. PAM, 
Julio Kageta, Napalm… taldee-
tan jo izan du.
H: Carlos berez ez da bateria-
jolea, gitarra-jolea da, baina 
bikain moldatzen da.
J: Nik ere normalean gitarra jo 
izan dut, baina hemen baxua.

Nolako musika egitea gusta-
tzen zaizue?
H: Gustatzen zaizkigun taldeen 
bertsioak egiten ditugu.

M: Eta gure abestiek estilo ez-
berdinak dituzte.
H: 4-5 abesti sortu ditugu. 
Batzuk oso metaleroak, beste 
bat nahiko punkia… Deneta-
tik pixka bat, baina rockaren 
inguruan.

Nolako martxa daramazue 
entseguei, kontzertuei… da-
gokionez?
M: Lankideak garenez, ordu-
tegi bera izaten saiatzen gara. 
Carlos, ordea, Iruñean bizi da 
eta zaila da entseguetara etor-
tzea.
J: Hilean birritan batu ohi gara.

Alarma egoerak bertan behera 
laga ditu esku artean zenuten 
planen bat?
M: Bai. Marcan Huella elkar-
teak Gaztetxean antolatu behar 
zuen ekitaldian jo behar ge-
nuen eta Elgoibarko Sotoan 
Ikerren omenezko beste eki-
taldi bat egin behar genuen, 
baina ezin izan dugu egin, ez 
bata ez bestea.
H: Oñatitik ere deitu ziguten 
kontzertua eskaintzeko.

Momentu txarrean etorri da 
alarma egoera zuentzat.
M: Bai, baina era berean Rein-
cidentesekin jotzeko aukera 
izan dugu.
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Nolako produktuak egiten 
dituzu?
Pultserak, eraztunak, belarrita-
koak, lepokoak… Baina norbai-
tek zerbait berezia nahi duela 
esaten badit, egiten saiatzen 
naiz. Orain dela gutxi, lagun 
batek txapazko eraztun jakin 
bat egiteko eskatu zidan, beste 
eredu batean oinarrituta, eta 
egin nion.

Edozein material erabiltzen 
duzu?
Erretxina, egurra, letoia, al-
tzairu herdoilgaitza eta kobrea 
erabiltzen ditut batez ere. Her-
doiltzen ez diren eta zikintzen 
ez duten materialak erabiltzen 
saiatzen naiz.

Nola moldatzen zara mate-
rial ezberdinekin hainbeste 
produktu egiteko?
Tailerra ondo egokitzen saiatu 
naiz, material ezberdinak era-
biliz era askotako produktuak 
egiteko. Gauza berriak proba-
tzea gustatzen zait, asmatzen 
saiatzea. Akatsak eginez ikas-
ten da gauza berriak egiten. 
Orain, adibidez, betaurrekoak 
egiten hasi naiz. Ez dut presta-

kuntza berezirik jaso horrelako 
gauzak egiteko. Eskua behar 
da, besterik ez, eta behin eta 
berriz saiatzea.

Beraz, tailerra ere zuk erai-
ki duzu?
Bai. Pare bat gauza kenduta, 
beste guztia nik sortu dut. Ho-
rrela, nire beharren arabera 
egokitu dut. Sortu ditudan es-
kailerez oso harro nago! (ba-
rreak). Lehen beste toki ba-
tean egiten nuen beharra, baina 
hona etortzeko aukera izan 
nuen eta hemen hobeto nabil.

Noiz jarri zenuen martxan 
eskuArte?
Hasiera batean labanak egi-
ten nituen eta kirtena egiteko 
hainbat material lantzen hasi 
nintzen. Bestetik, dendetan ez 
nituenez aurkitzen niri gusta-
tzen zitzaizkidan produktuak, 
ni hasi nintzen horiek sortzen. 
Berez orain dela pare bat urte 
hasi nintzen, baina eskuArte 
orain dela urtebeteko kontua da. 
Jendeari egiten nuena gustatu 
zitzaion eta gauza gehiago egi-
tera animatu nintzen. Adibidez, 
nire lehengusina erropa-disei-

natzailea da eta asko gustatu zi-
tzaizkion nire lanak, eta horrek 
bultzada eman zidan. Polita da 
jendeak zure lana baloratzea.

Urte honetan eboluzioa igarri 
duzu zure lanetan?
Bai, orain gehiago ezagutzen 
ditut materialak, egiteko mo-
duak, akaberak… Zehaztasun 
guztiak ondo zaintzea gusta-
tzen zait, oso produktu txuku-
nak egitea.

Gauzak eskuz egiteak balio 
erantsia ematen du?
Batzuek baloratzen dute es-
kuz egindako produktuak iza-
tea. Produktu bakoitza berezia 

da, ez daude berdinak diren bi 
sorkuntza.

Nola erosi daitezke zure pro-
duktuak?
Nire lehengusinak Harixan 
denda ireki zuen eta, egiten 
nuena gustatzen zitzaionez, 
dendan nire produktuak sal-
tzen ditu. Bestela, nahikoa da 
nirekin harremanetan jartzea.

Azoketan saltzeko aukeran 
pentsatu duzu?
Egon izan naiz azoketan. Fur-
goneta hartu eta Frantzia al-
dera joango nintzateke pro-
duktuak saltzera. Ea laster hori 
egiteko aukera dudan.

“Produktu bakoitza berezia da,
ez daude bi produktu berdin”

IBAI GARATE • ESKUARTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ibai Garate dendetan aurkitzen ez zituen gauzak egiten hasi zen eta, jendearen 
gustokoak zirela ikusita, eskuArte sortu zuen. Eskuz egindako produktuak sortzen 
ditu eta bezeroen eskaeretara moldatzen da. Bere produktuak Harixan dendan erosi 
daitezke edo berarekin harremanetan jarriz (Instagramen edo 688815257 telefonoan).
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Barixakuan zabaldu zituen ateak Juan San Martin Udal 
Liburutegiak, COVID-19ak eragindako egoeragatik itxita 
egon eta gero. Astelehenetik barixakura egongo da zabalik, 
09:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 20:30era. Erabiltzai-
leek hainbat neurri hartu beharko dituzte kontuan: Porta-
leko sarrera nagusitik sartu eta haur-liburutegitik irtengo 
da, mugikortasun urriko pertsonak izan ezik; horiek sarrera 
nagusitik sartu eta irtengo dira, eta igogailua erabili ahal 
izango dute. Mailegu-zerbitzuari ekin zaio berriz eta ikaste-
ko aretoa ere erabili ahal izango da, baina edukiera %60ra 
murriztuta izango du eta babes-arauak eta pertsonen arteko 
2 metroko gutxieneko distantzia fisikoa errespetatu beharko 
da. Erabilera anitzeko gela itxita egongo da oraingoz

Pertsona bakoitzak lan-eremua garbitu beharko du eseri 
aurretik; horretarako, desinfektatzailea eta papera izango 
dituzte. Bestalde, itzulitako materialak astebetez gordeko 
dira, manipulatu aurretik. Liburutegira sartzeko eskuak gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu eta maskara erabili behar 
da. Prentsa eta aldizkariak ezin izango dira irakurri une ho-
netan, “baina gure irakurleei gogorarazten zaie aldizkariak 
maileguan eska daitezkeela. Bestalde, apalategiko gunera 
sartzea ezinezkoa izango denez, mailegua bide hauetatik es-
katzea gomendatzen dugu: telefonoz (943 70 84 37), posta 
elektronikoz (liburutegia@eibar.eus), whatsapp (688 691 
733) bitartez eta liburutegiko katalogoaren bidez”.

Berriz zabaldu dute liburutegia

Arrate Kultur Elkarteak udako 
ikus-entzunezko zikloa egingo 
du aurten ere, “zailtasunak zail-
tasun”. Ekainaren 30ean hasi-
ko da egitaraua, Bertha Gazte-
lumendi Caballeroren (Irun) 
“Ez, eskerrik asko. Gladys-en 
leihoa” (2019) dokumentala-
rekin. Uztailaren 1ean Koldo 
Edorta Carranzaren (Eibar) 
“Kaleko antzerkia” (2019) film 
laburra eta Fernando Retolaza-
ren “De trecking por Nepal An-
napurna” diaporama eskainiko 
dituzte eta, egitaraua ixteko, 
uztailaren 2an Kokein taldeak 
kontzertu akustikoa emango 

du. Emanaldi guztiak San An-
dres elizako klaustroan egin-
go dituzte: ekainaren 30eko 
eta uztailaren 1eko proiekzioak 
22:30ean hasiko dira eta uztai-
laren 2ko kontzertua, berriz, 
20:00etan.

Bestalde, dagoeneko ekitaldi 
kulturalak martxan jartzeko 
baimena eman dietenez, bertan 
behera laga behar izan zituzten 
Eguen Zuri 2020ko erakuske-
ta eta sarien banaketa egitea 
erabaki dute. Bihak uztaila-
ren 1ean izango dira, 19:30ean, 
Arrate Kultur Elkarteko To-
palekuan.

Ikus-entzunezkoen Astearekin 
batera itzuliko dira Arrate 
Kultur Elkartearen jarduerak
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EIBAR KLISK BATEAN

Emakumearen errealitatea argi bila. FERNANDO SOLANA
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DENBORAPASAK

Emakumearen errealitatea argi bila. FERNANDO SOLANA
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ZERBITZUAK

• Iñaki Eskibel Mugerza. 94 urte. 2020-6-12.
• Mª Carmen Ugaldea Landa. 64 urte. 2020-6-13.
• Felix Miguel Ruiz. 95 urte. 2020-6-15.
• Arantza Alberdi Bernardo. 76 urte. 2020-6-15.
• Jose Mª Arrillaga Larrañaga. 85 urte. 2020-6-16.

Hildakoak

• Iare Rodriguez Lopez de Gamiz. 2020-6-4.
• Rayan El Moussaoui Tijarti. 2020-6-10.
• Kautar Ait Amer. 2020-6-11.
• Dylan Aaron Gutierrez Escolante. 2020-6-11.
• Sofia Bravo White. 2020-6-11.
• Iker Neyra Aedo. 2020-6-11.
• Mikel Lasa Fuerte. 2020-6-12.
• Iker Uriel Leon Mora. 2020-6-13.
• Abdoul Diouf Diaw. 2020-6-13.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 19
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

ZAPATUA 20
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 21
EGUNEZ | Zulueta (San Agustin, 5

ASTELEHENA 22
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

MARTITZENA 23
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7) 

EGUAZTENA 24
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 25
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

BARIXAKUA 26
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31) 

GAUEZ BETI, 2020an,  
Barandela (Ziriako Agirre, 4) 

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  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ETXEKOEN
ZORION- 
AGURRAK 
bidaltzeko:

publizitatea@etakitto.eus

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko 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

Euskara Elkartea

Bazkidetza edo ekarpenak egiteko

Izen-abizenak .......................................................................................................................................................Helbidea ............................................................................................................................  

Tfnoa / emaila...............................................................................................................................................................................................................NAN ...................................................................................  

Jaiotze data ............................................................................................................K/K zenbakia ................................................................................................................................................................  

Urkizu 11
943 20 09 18 - 943 20 67 76
elkartea@etakitto.eus

NORK EKARPENA ERRENTAN 
ITZULKETA

BENETAKO
KOSTUA

Umeak (16 urtetik 
beherakoak)

5 E 1,5 E 3,5 E 

Ikasle, langabetu, 
jubilatuak

15 E 4,5 E 11,5 E

Langileak 45 E 13,5 E 31,5 E

Beste ekarpen batzuk 150 E 45 E 115 E

Zorionak, MARA, 
domekan 8 urte 
beteko dozuz-eta. 
Besarkada erraldoia 
eta musu asko 
famelixaren partez.

Zorionak, IRENÍ, 
etxeko printzesak 
atzo 6 urte egin 
zittuan-eta. Asko 
maite zaittugu eta 
musu haundi bat 
Eder, aitta eta amaren 
partez!

Zorionak, Amama 
Mª ANGELES, gaur 
90 urte betetzen 
dozuz-eta! Primeran 
pasauko dogu 
eguna alkarrekin. 
Besarkada haundi bat 
famelixaren partez. 

Zorionak, LIHER, 
zure 10. urtebetetze 
egunian!!! Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, LUKEN, 
hillaren 24an 8 urte 
beteko dozuzelako. 
Disfrutatu zure 
egunian. Asko maite 
zaittugu. Ama eta 
aittaren partez.

Zorionak, SARA, 
hillaren 17xan 10 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, ALAIN, 
gaur 5 urte egitten 
dozuzelako. Oso ondo 
pasau eguna. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez. Asko 
maite zaittugu.

Zorionak, MAITE (hillaren 2xan 6 urte) eta JULIA 
(17xan 10 urte) urtiak bete zenduezen-eta. Patxo 
haundi bat famelixaren partez!!!

Zorionak, JULE, 
eguaztenian 7 urte 
bete zenduazen-eta. 
Segi holako jator.

Zorionak, MAREN 
Txurruka Sanpayo, 
astelehenian 3 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.
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MERKEKITTO

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256

3.2. Errentan
 • Garajea alokatzen da Sansaburun. Tel. 
647-371420.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko. Ordutegi malgua. 
Tel. 632-629130.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko. Tel. 632-647267.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko edo paseatzeko. Tel. 629-
817299.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta beste edozein laneta-
rako. Tel. 645-248040.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Ordutegi mal-
gua. Tel. 602-552748.

 • Emakumea eskaintzen da lan egiteko.  
Tel. 612-476128.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 
669-243901.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 625-
287229.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 635-
953329.

 • Neska euskalduna eskaintzen da ekai-
nean eta uztailean umeak zaintzeko. 
Tel. 688-666220.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zainzteko eta garbiketak egiteko. Tel. 
642-604495.

 • Gizona eskaintzen da garbiketak egi-
teko, tailerrean jarduteko eta nagusiak 
zaintzeko. Tel. 678-375330.

 • Emakumea eskaintzen da umeak edo 
nagusiak zaintzeko. Ordutegi mal-
gua. Esperientzia eta ziurtagiriak. 
602-353585.

 • Mutila eskaintzen da igeltsero mo-
duan, garbiketak egiteko eta abar. 
Tel. 666-101558. Menlya.

 • Mutila eskaintzen da eraikuntzak lan 
egiteko, garbiketetarako eta abar. Tel. 
687-141217.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko, tabernetan lan egiteko eta garbi-
ketetarako. Tel. 677-136446.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Errefe-
rentziekin. Tel. 671-330459.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 689-003537.

 • Emakume arduratsua eskaintzen da 
etxeak garbitzeko eta nagusiak edo 
umeak zaintzeko.  Tel. 685-386485.

 • Emakumea eskaintzen da etxeko la-

nak egiteko eta nagusiak edo umeak 
zaintzeko. Tel. 631-108345.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. 5 urteko esperientzia. 
Tel. 662-045996.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko la-
netarako. Asteburuak barne. Orduka. 
Tel. 660-542155.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 623-340850.

 • Gizonezkoa eskaintzen da arotz la-
netan, metalurgian edo laborategi-
laguntzaile jarduteko. Tel. 632.593515.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 
631-502177.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 631-
959435.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta pegorak 
garbitzeko. Asteburuak barne. Tel. 
602-842219.

 • Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta baserrian lan egiteko. 
Tel. 612-535873.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko garbiketak egi-
teko. Tel. 688-735551.

 • Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta eraikuntzan edo 
mendian lan egiteko. Tel. 662-415709.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Tel. 641-821279.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
nagusiak edo laguntza behar dute-
nak zaintzeko. Autoarekin. Tel. 657-
794652. Nerea.

 • Emakumea eskaintzen da lan egiteko. 
631-611201.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko la-
netarako. Asteburuak barne. Tel. 635-
189294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 
631-398396.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Autoarekin. Tel. 657-794652. 
Nerea.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko. Tel. 655-778451.

4.2. Langile bila
 • Emakumea behar da ume txikia zain-
tzeko irailetik aurrera. Baita gauez ere. 
Externa. Tel. 669-780187.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • LH, DBH, Batxilergo eta selektibita-
terako klase partikularrak ematen 
dira. Aurrez-aurre zein on-line. Tel. 
678-937827 eta 943-584166.

 • Matematika, Fisika eta Kimika klase 
partikularrak ematen dira DBH, Ba-

txilergo eta Selektibitate prestakun-
tzako ikasleei. Antzeko ezaugarriko 4 
laguneko taldeak gehienez. Gainditu 
dutenen indize handia. Urte askotako 
esperientzia. Tel. 615-705945..

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677-592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Denda-abanzea salgai. Camper mar-
kakoa. 75 euro. Tel. 695-708100.

Iragarki laburrak 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.

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus






