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“Txertoak, heltzen direnean, seguruak izango dira, eta tresna 
ona izango dira, baina ez dira panazea izango. Tratamenduetan 
ikertzen jarraitu beharko da, eta gizarteari dagozkion neurriak 
ezartzen jarraitu beharko da, gaitzarekin ahalik eta ondoena 
bizitzea lortzeko. Txertoa ez delako egun batetik bestera helduko, 
eta heltzen denean erantzun behin betikoa ez delako izango, aldi 
berean txerto sozial batean pentsatu behar dugu. Gizarte kohesio-
natuenek, konfiantza publiko handiena duetenek, horiek erantzun 
dute ondoena. Onartezina da bihar txertoa heltzea eta horren 
gaineko gogoetarik egin gabe egotea gizartea. Txertoa derrigorrez-
koa izatea? Uste dut hobe dela borondatezkoa izatea. Zerbaitetara 
behartzen bazaituzte, zerbait iluna den susmoa har dezakezu. 
Hobe da atzean praktika onak egon direla nabarmentzea, dena 
behar den bezala egin dela, eta gizartea solidaritatearen aldeko 
mezua helaraztea”.

TXETXO AUSIN, filosofoa

"Zerbitzuak emateko urrutiko lan modalitatea langileentzat ona 
dela sinetsarazi nahi izan dute, nabarmenduz lantokirako joan-
etorriak egin beharrik ez dagoela, eta lana eta familia bateratzen 
laguntzen duela. Baina tentuz begiratu behar diogu, dena ez baita 
ona. Lehenik, langileak lan egiteko tokia behar du, eta hori ez da 
posible askorentzat. Bigarrenik, urrutiko lanak atomizatzea dakar; 
langileek lankideekin harremana izateari uzten diote, eta sozializa-
zio falta horrek lan harremanetan indibidualismoa handitzea ekar 
dezake, denei eragiten dieten eskubideen aldeko borroka alde ba-
tera lagata, eta maila indibidualean gatazka txikiak sortuta. Beraz, 
urrutiko lana ezartzeak are gehiago oker ditzake, erdiko epean edo 
luzera begira, langile gero eta prekarioagoen lan baldintzak” .

SILVIA GAMBARTE, abokatu laboralista

NAHITA NAHIDANA / NAHIZ DANA.- Edozer gertatuta ere, erderazko 'sea lo que sea'. "Nahitta 
nahidana, banoia ni hemendik". "Nahiz dana: guazen gu behintzat".
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Astean esanakEskutitzak

Hiri Guziz Eredugarria

Eibartarron artean osatzen duguna. Aurrekoan orain dela lau urte 
gertatutakoaren inguruko epaiketa egin zen. Herrian berriro hasi ginen 
gure aldetik ere epaia ematen: “Eibarren izena gaurko informatibo 
guztietan, eta txarrerako gainera. Ez dago eskubiderik egin zutena 
egiteko. Futbol taldearen zuzendaritzak ere beste modu batera jokatu 
beharko zukeen. Zaletuek ere ez lukete zertan jokalaria txalotu behar 
gola sartzerakoan”. Eta zuk, zer egin duzu zuk? Irudiak bidali zizutenei 
berriz halakorik ez bidaltzeko esan zenien akaso? Edo “konfidantzaz-
ko” beste batzuei berbidali zenien? Bideo hori “birala” bihurtu bazen, 
eibartarrok ere egindako ahaleginari esker izango zen neurri handian. 
Biktima tratatu zuen psikiatrak deklaratu zuenez, “neskak bere buruaz 
beste egiteko osagai guztiak zeuzkan”. Konturatzen zara zenbaterainoko 
boterea izan dezakezun, “garrantzirik gabeko jolasetan” sartzen zare-
nean? Ba egizu kontu: azkenean bideoa grabatu zutenentzat baino zigor 
handiagoa eskatu dute irudiak zabaldu zuenarentzat, eta azken horrek 
dauka kartzelara joateko arrisku gehien. Zuzenean inplikatutakoak 
egindakoaz damututa zeudela esan eta barkamena eskatu zutelako. 
Irudi horiek partekatu zenituen zerorrek damutzeko asmorik bai? Edo 
eredugarri izaten jarraituko duzu?

J.L.G.
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>>>  Herriko elkarte eta jardue-
ra ezberdinak ordezkatzen di-
tuzten 42 lagunek babestu dute 
“Plazara! Eibarko herriaren 
manifestua Merkatu Plazaren 
alde”. Bultzatu dutenen berbe-
tan, arrazoi nagusia “baserrita-
rrei eta urte guzti hauetan Mer-
katu Plaza bizirik mantendu 
dutenei” babesa adieraztea da 
eta eibartar guztiak animatu 
nahi dituzte bat egitera.  Merka-
tu Plazan laga dituzte sinatzeko 
orriak eta, errebal.com orrian 
jaitsi eta inprimatu daitezke, 
sinatu eta Plazan entregatze-
ko. Laster toki gehiagotan la-
gako dira orriak. Horrez gain, 
sinadurak biltzen lagundu nahi 
izanez gero errebal@gmail.
com helbidera idatzi daiteke. 
Manifestua sinatu dute: Iña-
ki Alberdi, Carmen Apellaniz, 
Jesus Mari Agirre, Oier Araola-
za, Maite Arroitajauregi, Maite 
Aperribay, Ernesto Barrutia, 
Serafin Basauri, Arrate Bera-
saluce, Karmele Etxeberria, 
Esther Galarza, Eneko Gare-
txana, Aitor Gorosabel, Antxon 
Gutierrez, Jesús Gutierrez, Josu 

Ibargutxi, Lourdes Izagirre, Mi-
kel Larrañaga, Juan Mari Lejar-
di, Haritz Lete, Maite Lorenzo, 
Imanol Magro, Manix Man-
diola, Elena Martin, Amaiur 
Mayo, Antxon Narbaiza, Lei-
re Narbaiza, Miren Narbaiza, 
Iñaki Osoro, Txomin Osoro, 
Pello Osoro, Eva Perez de Al-
beniz, Iker Saenz de Zaitegi, 
Asier Sarasua, Markel Susaeta, 
Joxe Mari Ulazia, Zaloa Urain, 
Aitziber Urkiola, Ane Urkiola, 
Patxi Usobiaga, Javi Zabala eta 
Xabi Zubizarreta.

>>>  Berdintasun Zerbitzua-
Andretxeak orrialde ofizial 
berria sortu du Facebook sare 
sozialean, “Berdintasun Zer-
bitzua  Andretxea” izenare-
kin. Azaldu dutenez, “aurreko 
orriarekin, Andretxea Eibar 
izenekoarekin izandako arazo 
tekniko batzuk eta kudeaketa-
rekin gertatutako gorabehera 
batzuk medio, Andretxeatik 
antolatzen diren zerbitzu, eki-
taldi eta jarduera guztien be-
rri emateko sortu berri dugun 
beste kanal hau erabiliko da 
aurrerantzean”.

Aurretik zuten orrialdea ez 
du Udalak kudeatuko eta, be-
raz, aurreko orrialdearen ja-

rraitzaile guztiei orrialde berria 
jarraitzeko eta “Gustatzen zait” 
botoiari emateko dei egin nahi 
diete, “interesatzen zaien in-
formazioa jasotzeko”. Twitter, 
Instagram eta Telegramen ere 
jarraitu daitezke albisteak.

>>>  Greba orokorra deitu du 
ELA sindikatuak azaroaren 
17rako, “lan merkatu formal 
prekarizatuan egoera bereziki 
kalteberan dauden pertsonak 
zaintzeko ardura duten sek-
toreetan (adinekoak, adin txi-
kikoak, aniztasun funtzionala 
dutenak edo gizarte bazterketa 
jasateko arriskua dutenak...). 
Grebara deituta daude Hego 

Euskal Herriko milaka langile. 
Bestalde, ezin ditugu ahaztu 
etxeko milaka langileak; hauei 
ez zaie greba egiteko eskubi-
derik aitortzen, ez eta lan-es-
kubide oinarrizkoenak, baina 
zaintza merkantilizatuaren zati 
nabarmena hartzen dute, sa-
rritan esplotazio eta abusuzko 
baldintzetan. Helburua  zaintza 
sistema publikoa lortzea da".

42 eibartarren babesa duen 
Plazara! manifestuarekin 
bat egitera animatu nahi 
dituzte herritar guztiak

Andretxeak orrialde berria sortu 
du Facebooken lehengoaren ordez

Azaroaren 17rako greba deitu du 
ELAk zaintzako hainbat sektoretan

>>>  Domeka Domu Santu eguna izango dela-eta, jende pilaketak 
saihesteko asmoz, azaroaren 6ra arte ordutegi berezian, 08:00eta-
tik 18:00etara zabalduko dute kanposantua. Horrez gain, urriaren 
31n eta azaroaren 1ean, hilerriaren beheko aldeko ate nagusitik, 
Armagin kaletik eta Juan Antonio Iturrioz kaletik sartu beharko 
da eta Urkiko sarrera itxi egingo dute.

Udaletik adierazi dutenez, “edukiera kontrolatuko da eta araudia 
betetzeko behar diren higiene- eta osasun-neurriak hartuko dira. 
Nahitaezkoa izango da maskarak erabiltzea eta pertsonen arteko 
distantziari eustea. Gainera, ibilbideak ezarriko dira. Bestalde, 
kapera itxita egongo da eta ez da mezarik egingo azaroaren 2an. 
Eskaerak egiteko, berriz, Pegorara joan beharko da”. 

Ordutegi eta neurri bereziak 
kanposantura joateko
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>>>  Debabarrena Manko-
munitateak kanpaina egin du 
fruta-dendetan, pintxoak di-
tuzten tabernetan eta jatetxee-
tan frakzio organikoaren edo 
biohondakinen gaikako bilketa 
hobetzeko. Mankomunitate-
tik azaldu dutenez, “establezi-
mendu hauek, euren jarduera 
motagatik, hondakin organi-
ko edo janari-hondakin ugari 
sortzen dituzte. Kanpainaren 
aurretik, batzuk edukiontzi ma-
rroian lagatzen zituzten hon-
dakinak, baina beste batzuk, 
hainbat arrazoirengatik, ez zi-
tuzten hondakinak bereizten”. 

Kanpainarekin “arrazoi horiek 
entzutea eta identifikatzea, eta 
establezimenduei erraztasun 
gehiago ematea” nahi dute, ho-
rrela gaikako bilketaren datuak 
hobetzeko eta 2030erako “Hel-
burua %70” planak proposatzen 
duen kopurura ailegatzeko. 

Kanpaina abuztuaren biga-
rren hamabostaldian eta irai-
laren lehenengoan hasi zen,  
fruta-dendetara egindako 69 
bisitekin,  eta urrian 169 taber-
na eta jatetxetan egon dira. Ho-
rietako askori organikoa bil-
tzeko behar duten materiala 
laga diote.

>>>  Hamaika Gara eta Gure 
Esku, erreferendumaren eta 
erabakitzeko eskubidearen al-
deko herri mugimenduen esku-
tik “Altxa!” ikuskizun eta ekital-
di politikoaren aurkezpena egin 
behar zuten bihar arratsaldean 
Arrate Kultur Elkartean, baina 
COVID-19k eragin duen egoe-
rak okerrera egin duela ikusita, 
azkenean bertan behera laga-
tzeko erabakia hartu dute anto-
latzaileek. Hala ere, aurreiku-
sita zegoen moduan, ekitaldia 
streaming bitartez jarraitzeko 
aukera egongo da, internet bi-
tartez http://hamaikagara.eus 
helbidean, 18:00etatik aurrera 

(internet bidez ikusteko sarre-
rak 3 euro balio du). Amancay 
Gaztañagak zuzendu du “Al-
txa!”, Gotzon Barandiaranen 
gidoiari jarraituz. Bertan par-
te hartu dutenen artean Erika 
Olaizola, Iraia Elias eta Laura 
Penagos aktoreak, Amets Arza-
llus bertsolaria, Eñaut Elorrieta 
musikaria, Dupla eta beste ba-
tzuk daude.

Erreferendumaren aldeko 
sinadura-bilketa masiboa abia-
tu du Gure Eskuk hamaikaga-
ra.eus atariaren bidez. Bertan 
eman daiteke atxikimendua eta 
bertan aurkituko dituzue kan-
painaren xehetasunak.

Establezimenduetan organikoaren 
gaikako bilketa sustatzen

Bihar estreinatuko dute “Altxa!” 
hamaikagara.eus atarian
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>>>   On Ekin Sariak banatze-
ko ekitaldia egin zen aurreko 
astean Armeria Eskolan. Ekin-
gune ekintzaileen elkartearen 
eskutik antolatutako enpresa- 
ideia eta proiektuen lehiake-
tako edizio honetan 15 propo-
samen lehiatu dira eta hauek 
dira saritutakoak: ScrapAd in-
dustria-txatarraren salmenta-
rako plataforma, LeanStocks 
makina-erreminta saltzeko eta 
erosteko plataforma eta Anfi-
bium, enpresen mugikortasun 
jasangarria kudeatzeko softwa-
rea izan dira.

>>>  Gaztetxea “bakean” laga dezatela eskatu zuten astelehen 
arratsaldean Untzagan egin zen elkarretaratzean. Gaztetxetik 
adierazi dutenez, “azken aldian, udaltzainek gure gaztetxean 
muturra sartzeko ausardia sentitu dute, bizilagunen batek deitu 
omen duela esanez. Espazio okupatu eta autogestionatu batera 
sartzeko haien legedia urratzeaz gain, barruan zeuden lagun 
guztien izenak paper batean idazteko gaitasuna dutela erakutsi 
dute hainbatetan”.

Orain arte isilik egon diren arren, “aspertuta” daudela diote 
eta horregatik deitu zuten maskarilla jantzita eta segurtasun- 
neurriak beteta egin zen kontzentrazioa, “protesta egiteko eta 
gaztetxearen kontrako erasorik” ez dutela onartuko esateko.

Gaztetxearen kontrako 
erasoak salatu dituzte

Banatu dituzte On 
Ekin negozio ideien 
lehiaketako sariak

>>>  Alarma egoeraren eragi-
nez, Coliseo antzokian bertan 
behera laga ziren ikuskizunen 
sarreren zenbatekoa itzultzeko 
epea azaroaren 17ra arte luzatu 
dute. Dirua itzultzeko eskae-
ra egiteko, Eibarko Udalaren 
web orrian (www.eibar.eus) 

sartu behar da, horretarako 
gaitu duten atalean, eta ber-
tan agertzen den formularioa 
bete, itzuli beharreko sarreren 
irudia erantsita. Kultura Sai-
lean ere tramitatu daiteke, 943 
708435 telefonoan hitzordua 
aurretik hartuta.

Sarreren dirua itzultzeko eskaerak

>>>  Eskualdeko gaztagileen 
gaztak dastatu eta erosteko 
aukera bikaina egon zen do-
mekan, Debabarreneko Gaz-
ta Azokan. Koronabirusaren 
eraginez, Udalaren eta Debe-
menen eskutik egiten den Gaz-

taren Asteak ohiko egitaraua 
alde batera laga behar izan du 
eta aurten bakarrik azoka egin 
da. Hala ere,  udaletxeko plaza 
gure inguruko gaztak ezagutze-
ra emateko eskaparate bikaina 
izan zen.

Eskualdeko gaztagileak bildu 
zituen domekako azokak
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>>>  EAE osoan eta, batez ere, 
Gipuzkoan gertatzen ari den 
bezala, azken asteetan Eibarren 
ere pandemiaren hedapenak 
datu kezkagarriak laga dizkigu 
eta errekor berria izan dugu ku-
tsatze berrien kopuruari dago-
kionez. Azken astean 159 kasu 
berri detektatu dira Eibarren. 
Goiko grafikoan ikus daitekeen 
bezala, martitzenean 40 posi-
tibo berri detektatu zituzten 
Eibarren, aurreko egunean bai-
no 20 gehiago. Orain arte egun 
bakar batean Eibarren zenbatu 
duten kopururik altuena da.  
Hurrengo egunean, eguazte-
nean,  27 positibo berri zenba-
tu ziren gure herrian, Ermuan 
15 izan ziren, 7 Elgoibarren, 3 
Deban, 6 Soraluzen eta bakarra 
Mutrikun. Guztira, beraz, 59 
izan dira  eguaztenean Deba-

barrena osoan baieztatutako 
kasuak. Aurreko egunean 85 
izan ziren.

Araban, Bizkaian eta Gipuz-
koan intzidentzia handitzen ari 
da. Kasu honetan, Gipuzkoak 
du intzidentzia tasa handiena, 
azken hamalau egunetan 811 
kutsatu baitira 100.000 biztan-
leko. Bizkaian, 478koa da tasa 
eta Araban handitzen ari da: 
393koa da 100.000 biztanleko  
(eguaztenean bildutako datuak 
dira). Eibarren, intzidentzia 
tasa 935,92 zen eguaztenean; 
1.016,27 Ermuan; 1.009,93 El-
goibarren eta 935,92 Deban. 
Eskualdeko lau herri horiek ko-
ronabirusaren semaforo go-
rrian aurkitzen dira.

Eusko Jaurlaritako Osasun 
Sailak adierazi duenez, urria-
ren 19tik 25ra bitarteko as-

tean, Euskadin 92.697 proba 
egin dira, eta horietatik 6.817 
kasu positibo detektatu dira; 
611 Araban, 2.898  Bizkaian 
eta 3.126 Gipuzkoan. Oro har, 
Euskadik aste horretan honako 
intzidentzia metatua izan zuen: 
azken 14 egunetan, 527,05 po-
sitibo 100.000 biztanleko

Egoera epidemiologikoaren 
bilakaeraren ondorioz, Eusko 
Jaurlaritzak prebentzio-neu-
rri berriak biltzen dituen de-
kretua argitaratu du aste ho-
netan.  Neurri horien arabera, 
gauez zirkulatzeko askatasuna 
mugatuta dago (23: 00etatik 
06: 00etara); ezingo da EAE-
tik irten edo sartu eta, gainera, 
ezingo da norbere herritik irten 
ez bada lanera edo eskolara joa-
teko, osasun kontuetarako edo 
mendekoak zaintzeko. Muga-
kide diren herrietara joan ahal 
izango da "jarduera soziekono-
mikoak" egiteko. Era berean, 
eremu publikoan eta pribatuan 
gehienez sei lagun elkartu ahal 
izango dira.

159 positibo berri Eibarren 
azken astean

Positibo berrien eboluzioa 
Eibarren uztailetik atzora arte

UDALARI BURUZKO 
INKESTA INTERNETEN
Udalaren eta herritarren 
arteko komunikazioa 
hobetzeko asmoz, Eibarko 
Udalak inkesta bat 
prestatu du, betetzera 
animatzen diren herritarrek 
komunikazioa eta 
gardentasuna baloratu 
dezaten. Inkesta anonimoa 
eta konfidentziala da, eta 
Udalaren webgunearen 
bidez bete daiteke. Epea 
azaroaren 3an amaituko da.

AZKEN OSTIRALA 
BERTAN BEHERA
COVID-19ren eraginez 
kolore gorriz sailkatutako 
herrietan urriko azken 
ostiraleko elkarretaratzeak 
ez egitea  gomendatu du 
Etxerat-ek eta, emandako 
aholkuari jarraituta, Eibarko 
Sarek gaurko aurreikusita 
zegoen kontzentrazioa 
bertan behera lagatzeko 
erabakia hartu du. Datorren 
hilean egoerak hobera 
egiteko esperantzarekin, 
azaroko azken barixakuan 
betiko martxan elkarretara-
tzea egiteko moduan izatea 
espero dute antolatzaileek.

AUTUAN
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
160 bat lagun elkartu ziren euren mende erdia, 50 urteak, os-
patzeko egunean; bestalde, azken urteotan indar berezia hartu 
duen kintada desberdinen jai-egunak oraingoan bertan behera 
geratu dira. Bizi arteko espetxealdia ezarri zioten Raquel Lo-
pez eibartarraren eta haren semearen hilketan akusatutakoa-
ri. Ia 200 judoka bildu ziren Ipuruan jiu-jitsuko Espainiako 
Koparen V. edizioan. San Andres pala txapelketaren lehenengo 
edizioa abiatu zuten. Asier Errasti Eibarko XX. Film Laburren 
Jaialdiko proiekzioak abiatu ziren. Guraso Berbalagunak Lei-
tzako Peru Harri museoan izan ziren. Piedad Santamaria leioa-
rrak irabazi zuen Aire Zabaleko Pintura Lehiaketa. Ipuruako 
jubilatuek euren 34. urteurrena ospatu zuten. Ikastenek kurtso 
berria hasteko ekitaldia egin zuen Armeria Eskolan Esperien-
tzia Eskolako ikasleei ongi-etorria emateko.   

1- Asier Errasti Film Laburren Jaialdiaren aurkezpen ekitaldia. 
2- Kalamuako ordezkariek hainbat domina irabazi zituzten Es-
painiako Kopan. 3- Alcobendasen hildakoaren familia alkatea-
rekin. 4- 1969an jaiotakoek euren 50 urteak ospatu zituzten. 5- 
Esperientzia Eskolakoen ikasturte hasiera Armerian. 6- Guraso 
Berbalagunek Iñaki Perurena harrijasotzailea bisitatu zuten.

1 2

3

4

5 6
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Hiru mozio aurkeztu zi-
tuzten asteleheneko 
Plenoan eukaliptoaren 

landaketaren aurrean hainbat 
neurri hartzeko proposatuz eta 
hirurak bota ziren atzera: biren 
kasuan botoetan berdinketa 
eman zelako eta hirugarrenean 
gehiengoak aurkako jarrera 
erakutsi zuelako. Horrela, Ei-
barko Baso Biziak herritar el-
karteak aurkeztutako mozioak 
EH Bilduko bost zinegotzien 
eta Elkarrekin-Podemoseko 
bakarraren aldeko botoak jaso 
zituen eta EAJ-PNVko sei zi-
negotzien aurkakoa. Azken 
talde honek aurkeztutakoak 
alderdikoen botoak baino ez 
zituen jaso, eta EH Bildukoen 
eta Elkarrekin-Podemosekoen 
aurkakoa. Azkenik, Andirao 
baserritarren elkarteak aurkez-
tutakoak horien guztien kon-
trako iritzia izan zuen (hau da, 
hamabiak bat etorri ziren jarre-
ra horretan) eta PSE-EEkoen 
abstentzioa. Azken alderdi ho-
rretako bederatzi zinegotziek 
abstentzioaren alde egin zuten 
bozkatutako hiru mozioetan.

Txostenetako emaitzak
Hori bai, mozioen inguruan jar-
dun zuten bozeramaile guztiek 
elkarlanerako eta dialogoaren 
aldeko jarrera erakutsi zuten, 
eta bide horretik jo beharra az-
pimarratu, bai baserritarrek 
osatutako elkarteak eta baita 
herritar kolektiboak ere “es-
pezie inbaditzaileen” inguruan 
aurkeztutako eskaeren aurrean. 
Erakundeen eta gaian inplika-
tutakoen borondatearen esku 
geratu dira hemendik aurrera-
koak, astelehenekoan proposa-
tutakoak ez zutelako aurrera 
egin; batez ere, Udalak Gipuz-
koako Diputazioaren esku laga 
zituelako eukaliptoen inguruko 
neurriak hartzea.

Eibarko Baso Biziak-ek hain-
bat arrazoi ekarri zituen ezta-
baidara “ingurumenean euka-
liptoek sortzen duten eragin 
negatiboak direla-eta”. Elkar-
teak hartutako jarreraren alde 
Ingurumen Sailak Euskal He-
rriko Unibertsitateko eta Aran-
zadi Zientzia Elkarteko aditu-
talde bati eskatutako azterlan 

baten ondorioak mahairatu zi-
tuen, “Euskadin eta penintsu-
lako gainerako lekuetan naba-
ritu dena”. Txostenak dioenez, 
zuhaitz-espezie horrek ondorio 
larriak eragin ditzake "lurzo-
ruetan, hidrologian eta bioaniz-
tasunean”. Eibarko Baso Biziak 
“udalerriaren landa-inguru-
nea eta ingurune naturala azkar 
hondatzen diharduelako” sortu 
berri den elkartea da eta azken 
aldian gure inguruko mendi eta 
basoen kudeaketa iraunkorra-
ren aldeko manifestuan 2.500 
sinadura baino gehiago bildu 
ditu; sare sozialetan ere 900 
jarraitzailetik gora bildu ditu 
eztabaida irekian.

Aipatutako natura-ondarea-
ren aldeko bidezko kausa hori 
erakundeetara eramateko kon-
promisoari jarraituz aurkeztu 
zuten mozioa, “Udalari eskua 
luzatuz gure ondare naturala 
baso iraunkor eta autoktonoen 
bidez babesteko eta indartze-
ko”. Eredu berri hori “orekaren 
eta ingurumen-osasunaren ere-
du izan dadin”, baserritarrei eta 
jabeei informazioa eta aholkuak 
ematea ere aurreikusten dute, 
“euren babesa lortzeko”. 

Azken aldiko ugalketa
Eibarren eta inguruetan azken 
aldian, pinus insignisaren gai-
xotasunak tarteko, zuhaitz lan-
daketa eremu zabalak moztu 
dira eta, hori gutxi balitz, insig-
nisa ordezkatzeko proposatuta-
ko espezieen artean eucalyptus 
globalis eta eucalyptus nitens 
ere agertzen dira; hori bai, es-
pezie horiek landatzeak ez du 
erakundeen dirulaguntzik jaso-
tzen. Hala ere, asko zabaldu da 
espezie hori eta Eibarko Baso 
Biziak-ekoek Udalari eskatu 
diote Eusko Jaurlaritzak Es-
pezie Exotiko Inbaditzaileen 
Katalogoa eratzeko eta eukalip-
toa katalogo horretan jasotze-
ko administrazio-prozedurak 
irekitzeko.

Baserritarrei errespetua
Andirao Baserritarren Elkar-
teak edozein zuhaitz, abere edo 
ortuko produktu espezie de-
bekatzearen aurka agertu da, 
“edozein espezieren kudeake

Ez zen onartu 
eukaliptoaren 
moziorik
Hirurak zeudenean geratu ziren. Bitan izandako 
berdinketak bigarren botaziora eraman zituen 
zinegotziak. Baina gauzek berean jarraitu zuten. 
Alderdien artean eztabaidatzeko unea behintzat izan 
zen hilaren 26ko batzarrean. Bakoitza bere tokitik 
mugatu ez bazen ere, abstentziotik abstentziora. 
Hemendik aurrerakoa borondate kontua izango da.

EHUko eta Aranzadiko txostenek 
diote espezieak ondorio larriak 
eragin ditzakeela biodibertsitatean
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tan hobekuntza zehatzak egi-
tearekin batera”. Elkartearen 
adierazpenean errespetua eta 
errekonozimendua eskatzen 
dute zuhaitz espezie guztien-
tzat, “arraza, erlijio eta azal 
kolorea edozein izanda ere, 
pertsonekin egiten dugun mo-
duan”. Aldi berean, gauza bera 
eskatzen dute landa-jabetasun 
pribatu eta publikoarekiko eta, 
arlo horretan, “landa-jabetasu-
na %90etik gorakoa pribatua” 
dela azpimarratzen dute, “ei-
bartarren gehiengoak hori ez 
badaki ere”. Azken aldian Eiba-
rren zuhaitz asko landatu dela 
diote eta “herrian bizi direnek 

asko zor dietela Eibarko men-
dietan guztiok bizitzeko behar 
dugun birika sortzeko baserri-
tarrek egindako lanari, zuhaitz 
batek auto batek kutsatutakoa 
garbitzen duelako”.

Angel Gisasola Andirao el-
karteko ordezkariari “xelebrea” 
egiten zaio “gu ekologiaren aur-

kakoak bihurtu eta beste batzuk 
salbatzaile gisa etortzea guk zer 
egin behar dugun esatera”. Be-
rak dioenez badira eukaliptoak 
kentzearen aldeko baserrita-
rrak, “baina hiru dira, ez gehia-
go”. Gisasolaren eritziz, “gure 
basoak jasangarriak eta bio-
degradableak dira, beste edo-

zein lan-eremutan gertatzen ez 
dena”. Baserritarrek egindako 
lanak errespetua behar due-
la dio, “jendeak ez badaki ere, 
Alemaniatik ekarritako onga-
rriak ere erabiltzen ditugulako”. 
Bestelako ekintza zehatzak ere 
proposatzen ditu, ekologiaren 
alde: “Zergatik ez eskatu denda 
handietan plastikozko bande-
jak aldatzea? Askoz ere eragin-
korragoa izango litzateke”. 

EAJ-PNVk aurkeztutako 
mozioan, bestalde, baso-kudea-
keta ezean ikusten zuten arazo 
handiena eta Udalak Foru Al-
dundiko baso politikarekin bat 
egitea eskatu zuten, eukaliptoa-

“Xelebrea ere bada baserritarrok 
ekologiaren aurkakoak bihurtu           
eta salbatzaile batzuk zer egin 
behar dugun esatera ausartzea”

Zerurako bidea azkar hartzen du eukaliptoak, batez ere sustraietan ura bereganatzeko duen erraztasunarengatik. Beste zuhaitz batzuk baino bizitza 
laburragoa izatea ere badakar horrek.
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ren ordezko alternatibak sus-
tatzeaz gain. Gaia tentsionatu 
dela esan zuten eta konponbide 
bideragarriak eskatu zituzten, 
Udalari bere lur-sailetan izan 
duen utzikeria aurpegiratzeaz 
aparte.

Azkenik, euren mozioak au-
rrera egin ez arren, Eibarko 
Baso Biziak-ek asteleheneko 
udal batzarraren balorazio po-
sitiboa egin du: “Talde politiko 
guztiek aitortu ziguten arazoa-
ren muina azaleratu dugula eta, 
garrantzitsuagoa dena, guztiek 
elkarrizketarako eskua luzatu 
ziguten”. Tentsioa eta enfren-
tamendua sortzearen akusa-
zioak ez onartzeaz gain, “au-

rrerapausu garrantzitsu honek 
indarberritu” dituztela diote eu-
ren asmoetan aurrera egiteko. 
Andiraotik, bestalde, edozein 
proposamen aztertzeko zabalik 
daudela diote, “beti ere kudea-
keta zehatzetan hobekuntzak 
daudela argi geratzen bada”.

EH Bilduko Gorka Errastik 
eta Elkarrekin-Podemoseko 
Isabel Fernandez Pejenautek 
“hurrengo belaunaldiei begira-
tu barik, epe motzean jokatzeaz 
aparte, egur-industriaren au-
rrean makurtzea” aurpegiratu 
diete Baso Biziak-ek aurkeztu-
tako mozioa onartu ez zutenei. 
Biek ala biek neurriak hartzea 
beharrezkoa ikusten dute.

Zuhaitz polemikoa
Australiatik dator eukaliptoa 
eta bertan 600 espezietik gora 
dituzte. Oso azkar hazten da, 
60 metrora ere hel daiteke eta, 
lehortearen aurrean, gauza da 
sustraietan ur kantitate handia 
gordetzeko. Koala elikatzeko 
produktu aproposena (boome-
rang-a egiteko ere erabiltzen 
da) asko zabaldu da azken al-
dian mundu guztian, batez ere 
egurra, papera eta olio-esen-
tziala ematen duelako. Zuhaitz 
hori gurean Galiziatik sartu zen 
eta eucalyptus globulus da es-
tatuan gehien zabaldu dena. 

Eskaintzen dituen abantailen 
artean ematen dituen egur eta 

zelulosa kantitate handiak dau-
de, farmakologian erabiltzeaz 
gain. Lurralde zingiratsuetan 
ere erabili izan da, berauek sa-
neatzeko; eta, jakina, erabilera 
teraupetikoa ere ezaguna da, 
batez ere arnas-aparatuaren 
gaitzak sendatzeko orduan, eu-
kaliptol bere olioari esker. De-
sabantailen artean, bestalde, 
landatzen den lurrekiko era-
kusten duen oldarkortasuna 
dago, ur asko hartzen duelako 
eta, horren ondorioz, bestela-
ko espeziei eragozten dielako 
bertan hazitzea. Horrez gain, 
pirofita espeziea izanda, suteak 
pizteko arrisku larritzat ere jo-
tzen dute.

Australiatik 
datorren 
espeziea da eta 
Galiziatik sartu 
zen hemen. 
Azkar hazten da 
eta 60 metrora 
heldu daiteke.
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Hamar autorek hartu duzue 
parte liburuan. Nola egitura-
tzen da?
Autore bakoitza aditua da gai 
jakin baten inguruan: feminis-
moa, hezkuntza, osasun-siste-
ma, ekologia... Nik arlo sozioe-
konomikoa landu dut. 25 eta 37 
urte arteko autoreak gara eta 
arlo bakoitzean pandemia on-
dorengo egoera nolakoa izango 
den hausnartu dugu. Kapitu-
lu bakoitzean gai bat lantzen 
da, bata bestearekin lotu barik, 
baina koherenteak dira bere 
osotasunean. Askatasun osoa 

izan dugu idazteko orduan eta 
bakoitzak bere modura landu 
ditu gaiak. Batzuek istorio bat 
kontatu dute, beste batzuek gal-
dera batzuk erantzun dituzte 
eta nik entsegu normal bat egin 
dut, baina galderak eginez: Zer 
da ekonomia? Zer pasatu zen 
2008ko krisian? Zergatik area-
gotu ditu ezberdintasun sozia-
lak?, eta abar.

Autoreak nahiko gazteak iza-
nik, gazteei zuzendutako li-
burua da?
Bai. Adibidez, ni mundu aka-

demikotik nator eta lehen zi-
rriborroa idazterakoan argita-
letxekoek esan zidaten lengoaia 
pixka bat jaitsi behar nuela, ez 
zela oso erraz ulertzen eta, on-
dorioz, ez zela hartzailearenga-
na helduko. Beraz, testua egoki-
tu eta adibideak jarri ditut, oso 
lagungarriak direlako mundua 
hobeto ulertzeko eta gure us-
teak zuzenak diren jakiteko.

Mezua ondo heltzen bada, 
ideiak eta proposamenak 
errealitatera eramatea erra-
zagoa izango da?

Testu ulergarriekin gazteek 
ekonomia eta arlo soziala eu-
ren bizipena izango balitz beza-
la bizi dute, edozein egunetan 
gertatu ahal zaien zerbait beza-
la. Eskoletan ez dugu ekonomia 
lantzen eta nahiko gai arrotza 
da gazteentzat. Umeek hain-
bat injustizia ikusten dituzte 
egunero, baina agian ez dakite 
injustizia horiek noiz eta nola 
sortu diren.

Pandemia hasieran sarritan 
aipatu zen aldaketarako mo-
mentu aproposa izan zitekee-

‘Hoy es mañana. Diez relatos para repensar el futuro’ liburua idatzi du Julen Bollain ekonomialari eibartarrak beste 
arlo batzuetako bederatzi aditurekin batera. Izenburuak iradokitzen duen bezala, etorkizunaren inguruko gogoeta 
egin dute eta gizartean, ekonomian, politikan eta beste hainbat esparrutan etorkizunera begira hartu beharreko 
bideak landu dituzte.

“Liburua nahi dugun munduaren 
inguruan hausnartzeko
gidalerroa izan daiteke”

<<<  JULEN BOLLAIN  •  Ekonomialaria  >>>
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la. Liburu hau gida aproposa 
izan daiteke aldaketarako 
bide horretan?
Liburua ez dugu egia absolu-
tuetara heltzeko idatzi, baina 
nahi dugun munduaren ingu-
ruan hausnartzeko gidalerroa 
izan daiteke. Pandemia bai-
no lehenago bagenekien krisi 
ekonomikoa zetorrela, ageri-
koa zen, eta pandemiak krisia 
azeleratu du. Bazegoen kon-
tsentsua gauzak aldatu behar 
zirela, eta asko idatzi da kapita-
lismoaren amaierari buruz. Ez 
dut uste horra iritsiko garenik, 
baina pandemiak hainbat al-
daketa ekarriko dizkigu. Eus-
kal Herri zein mundu mailan 
hainbat erronka ditugu XXI. 
mendera egokitzeko. Erron-
ketako bi nik liburuan idatzi-
takoarekin bat datoz. Batetik, 
transformazio ekonomikoa-
ren erronka. Ekonomia berdea 
dugu hor, eta klima-aldaketa 
eta transformazio industrialari 
heldu behar diegu. Eta beste-
tik, digitalizazioaren erronka. 
Digitalizazioa geratzeko etorri 
da eta moldatu egin behar gara. 
Horrek guztiak ekonomiaren 
aldaketa izugarria ekarriko du 
eta aldaketa horrek gizarte-ba-
besaren sistemaren moderni-
zazioaren eskutik joan behar 
du. XX. mendeko neurriak ez 

dira erabilgarriak izango etor-
kizunean eta modernizatu egin 
behar ditugu. Nik baldintza-
rik gabeko oinarrizko errenta 
unibertsala proposatzen dut, 
besteak beste.

Zertan datza baldintzarik 
gabeko oinarrizko errenta 
unibertsala?
Labur esanda, estatuak pobre-
zia-atalasearen berdina den 
diru-kopurua emango liguke 
hilero guztioi, pertsonak garen 
neurrian. Horrela, pobrezia 
amaituko litzateke eta oraingo 
errenta minimoek ematen ez 
diguten askatasun efektiboa 
lortuko genuke. Orain baldin-

tzapeko prestazioak ditugu, 
behar eta ezaugarri batzuk bete 
behar direlako horrek jasotze-
ko, baina demaseko zuloak 
dituzte. Nik proposatutako 
errentak ez du baldintzarik. 
Hau guztia errepublikanismo-
tik dator, non pertsona bat ez 
den libre bere existentzia ma-
teriala bermatuta ez badu. Ho-
nek norbanakoei askatasuna 
ematen die euren bizitzan ibili 
eta eraiki ahal izateko.

Nola finantzatzen da hori?
Erreforma fiskalaren bidez, 
non aberatsena den %19,5ek 
zerga gehiago ordaindu-
ko lituzkeen. Horrela, beste 
%80,5ek irabazi egingo luke 
erreforma honekin. Kontra 
daudenek diote errenta horre-
kin jendeak lana egiteari utziko 
liokeela. Ba ez, justu kontrakoa 
gertatuko litzateke.

Zergatik?
Orain, diru-sarrerak berma-
tzeko errenta kobratzen duen 
pertsona bati soldata baxuko 
lana eskaintzen badiote, lana 
hartu behar duen edo ez gal-
detuko dio bere buruari; lana 
hartuz gero, errenta guztia edo 
zati bat kenduko diotelako. Oi-
narrizko errentarekin ez da 
hori gertatuko, lan egin arren 

ez delako errentarik galduko. 
Hau ondo ikusi zen Finlandian 
egindako esperimentuan, non 
oinarrizko errenta kobratzen 
zutenak denbora gehiago egon 
ziren lan munduan kontrata-
tuta kobratzen ez zutenekin 
alderatuz.

Finlandiakoaz gain, adibide 
gehiago daude?
Adibide desberdinak daude, 
ekonomia eredu ezberdinetan 
garatutakoak: Bartzelonan, 
Finlandian, Eskozian, Fran-
tzian, Herbehereetan, Kana-
dan, AEBn, Kenian, Nami-
bian… Esperimentuek erakutsi 
dute oinarrizko errentarekin 
pertsonen egoera ekonomikoa 
eta ongizatea hobetzen dela; 
norberarengan, besteengan 
eta erakunde publikoengan 
konfiantza gehiago dutela; 
eta jendeak ez duela ordain-
dutako lana uzten. Hala ere, 
normalean enplegua eta lana 
kontzeptuak nahasten ditugu. 
Enplegu guztia lana da, bai-
na lana enplegua baino askoz 
kontzeptu zabalagoa da. Lana-
ren barruan lan ordaindua, lan 
boluntarioa, eta zaintza-lanak 
eta lan domestikoak daude; eta 
baldintzarik gabeko oinarrizko 
errentak enplegua ez den lana 
ikusarazten eta baloratzen du.

“Ez da 
kapitalismoaren 
amaiera 
iritsiko, baina 
pandemiak 
aldaketak 
ekarriko ditu”

2021eko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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Eskolan erderaz 
eta kalean 
euskeraz

Enrique Francori grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Enrique Franco Albizuri
(1925 – ) 

Polonia Etxeberria irakaslea, bere ikasleekin (1924).  
EIBAR, HERRIAREN ARIMA (ROSARIO ARAMBURUREN BILDUMA)

Enrique umea zenean euskeraz egiteko 
ohitura gehiago zegoen, baina eskolan 
erderaz egiten zuten. Kalean, ordea, 
beti euskeraz. Eskolan Doña Paka eta 
Doña Petra zeuden, eskola publikoko 
irakasleak. Enriquek nahiko formala zela 
dio. 

“[Eskolan, Doña Pakarekin, euskeraz edo…] Ha Maltzagakua [barreak]. Orduan euskeraz          
egitten genduan gehixago erderaz baiño. Bakarra, eskolan bertan erderaz egitten eben, bai. Ta 
Eskola Armerixan ibilli nintzanian be euskeraz egitten ez eben lagatzen (…). Baiña kalian beti 
euskeraz, lagunak ta kuadrilla ta… beti euskeraz, bat edo bestia kendu, kanpotarrak zirala ta eus-
keraz ez ebela dominatzen, guk beti euskeraz, bai. [Hau, Doña Paka zer zan, partikularra edo?] 
Ez, ez, Doña Paka zan eskola publika. Eguazen Doña Paka eta Doña Petra be eguazen. Doña Paka 
zan txiki bat, hartzen eban zapatillia ta… egitten eban jo kaskarran gaiñian, bai. [Ta zer moduzko 
ikaslia ziñan ba?]. Bueno, ba han ta hamen ta… ikasten… (…) [Zapatillakin askotan emon zotsun 
Doña Pakak edo ez?] Ez, pixkat formala, formal samarra nintzan orduan, bai. Baiña hartzen gen-
duzen, hartzen genduzen, bai…”.

Enrique Franco Albizuri Eibarren jaio zen 1925eko azaroa-
ren 4ean. Bere aitak Tejidos Franco tela-denda ireki zuen eta 
umetan bertan ibiltzen zen lanean. Armeria Eskolan ikasketak 
amaitu eta 16 urterekin lanean hasi zen. Alfan lanean zegoen 
bitartean DEJ enpresa sortu zuen beste hiru lagunekin batera. 
Tailerraren inguruko gauzak kontatzen ditu. 

ibartarrene
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Miren Begoña Arriagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Miren Begoña  
Arriaga Leniz
(1921 – ) 

Ibarkurutze eta 
Jardiñetako 
eskoletan ibilia

“[Miren, eskolara nora juan ziñan?] Ba eskolara, lehelengo Ibarkurutzian. Lehen Banco… bueno, 
oin ez dago hor bankorik, oin BOJ daguan lekuan eguan edifizio bat, antziñako Alhondigia edo… 
Pageittik sartzen zan eta hantxe, urte batzuek. Ta gero, parbuluetatik, gero Jardiñetara (…), oin 
institutua daguan lekura… harexe gero. [Zenbat urterarte?] Bueno, ba gerriak urten ebanian, ba 
orduantxe… amaittu, bai. [Eukiko zittuzun…] Hamabost, bai. [Euskeraz edo erderaz?] Erderaz, 
bai, bai, gerra aurretik bai, bai. [Eta neskak eta mutillak, edo neskak bakarrik?] Ez, gu neskak 
bakarrik, ta gero zerian be, zera, Jardiñetan be neskak, bai. [Goguan dakazu ze maistra edo euki 
zendun?] Maistrak? Ba Ildelisa… esto, eh, Carmen Peña, Pilar… ta gero, azkenengo…Doña Petra 
Chueca. [Ta ze rekuerdo dakazu?] Ba ondo, ondo, ondo, primeran. Edarto ibiltzen giñan danok 
eskolian!]”.

Maria Angela kaleko etxe batean jaio zen Miren, kartutxoak sal-
tzen zituen denda baten gainean. Dendariak deskuidoa izan eta 
su hartu zuen eraikin osoak. Bost urte zituen etxerik gabe geratu 
eta Txontara lekualdatu behar izan zirenean. Bizkaitarrak zituen 
gurasoak: Berrizkoa aita, Ispasterrekoa ama. Jardiñetako eskolan 
egin zituen ikasketak. II. Errepublika eta 1934. urteko errebolu-
zioko oroitzapen garbiak dauzka. Neska koskorra zen gerra zibilak 
eztanda egin zuenean. 23 urte zituen El Reno eskopeta lantegiko 
ofizinan hartu zutenean. Bertan jardun zuen erretiroa hartu arte. 
Mercedes Kareagarekin batera, Goi Argi emakume Elkarteko fun-
datzaileetako bat izan zen Miren.

Ibarkurutzeko eskolan egin zituen lehen 
eskola urteak eta Jardiñetakoan osatu 
zituen ikasketak. Gerra hasi zen urte 
berean amaitu zituen, 15 urterekin. 
Eskolak gazteleraz izaten ziren, nahiz eta 
lagunekin euskeraz jardun. Ikasle ona 
zen eta oroitzapen politak dauzka. 

Ahozko ondarea jasotzeko asmoz EIBARTARREN AHOTAN proiektua jarri zuen martxan Ego-Ibarra batzordeak 1999ko udan, 
Eibarko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Proiektuaren helburua Eibarko eta inguruko herrietako nagusiekin hitz 
egin eta antzinako ipuin eta kontuak bideoz jasotzea da. Material horren zatirik handiena online kontsultatu daiteke egoibarra.eus 
webgunean (tartean 500 bideo-pasarte inguru). Bideo horietako batzuk aukeratu ditugu gure aldizkarirako atal berri hau sortzeko.

hotana

Alhondiga Ibarkurutzen zegoen. Biltegi modura erabiltzen ziren bi lokal, 
eskola publikoak eta telegrafo-bulegoa zeuden bertan. 
INDALECIO OJANGUREN FONDOA
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Beste arau aldaketa bat aste honetan. Berriz ere zer egin daite-
keen eta zer ez aztertzera. Buletinak eta prentsa berriro arretaz 
irakurtzera. Berriz ere gure lana eta negozioak egokitzera. Az-
ken batean; beldurra berriro. Beldurra, alarma-egoerak gure 
bizitzak baldintzatzen dituelako.

Psikologian bi kontzeptu daude pertsonek egoera horren on-
dorioz izan ditzaketen portaerak azaltzeko. Lehenengoa ikasita-
ko babesgabetasuna da; sufritzen duenak ikasiko du ezin duela 
ezer egin egoeratik ateratzeko; beraz, modu pasiboan jokatuko 
du, ez du ezer egingo egoeratik ateratzeko, nahiz eta horretarako 
aukerak izan. Adibidez, krisi honen ondorioz, lana galdu duten 

eta enplegu-bilaketa aktiboan 
jarri ez diren pertsonak aurki 
ditzakegu, honako argudio 
hauekin: "Zertarako bilatu-
ko dut lana, gauza oso gaizki 
badago" edo "berriro konfi-
natuko bagaituzte". Pertsona 
horiek ikasitako babesgabeta-
suna erakusten ari dira.

Bigarren kontzeptua erre-
silientzia da, hau da, gizakiak 
egoera txarrak edo traumati-
koak gainditzeko duen gaita-
suna. Pertsona horiek molda-
garriak direla erakusten dute, 
beren bizitzekin eta planekin 
jarraitzeko gai direla, egoe-
rara egokituz. Enpleguaren 
adibidera itzuliz, hemen aur-
kitzen ditugu euren lanak gal-
du ondoren egunero aurrera 
jarraitzen duten pertsonak, 
eskaintzei begira eta beren 
aukerak zein diren ikusita, 
agian "merkatua gaizki egon 

arren, egunero enplegu-eskaintzak ateratzen jarraitzen dute" 
edo "sektore batzuk, esaterako, garbiketa, osasuna... gorabidean 
daude" pentsatuz.

Bakoitzak jakin dezala nola bizi nahi duen bere bizitza. Nik 
argi daukat, bizi dugun egoera, eta protesta egiteko dugun esku-
bidea alde batera utzita, aurrera jarraitu behar dela, beti aurrera.

Aurrera, beti aurrera!

"Bakoitzak jakin 
dezala nola bizi 
nahi duen bere 
bizitza. Nik argi 
daukat, bizi 
dugun egoera, eta 
protesta egiteko 
dugun eskubidea 
alde batera utzita, 
aurrera jarraitu 
behar dela, beti 
aurrera"

Araceli Guerrero
Araceli Guerrero

Elikadurarekin lotutako hainbat sektorek orain dela gutxi eza-
gutu dute benetako delicatessen bat: "Sasi Ardi" ardi-arraza-
ren "zikiro" delakoa. Dastatze hori balorazio organoleptikotik 
haratago joan zen: galtzeko arriskuan dagoen arraza autok-
tonoari eusteaz ari gara, zuhaiztiak babesten dituena, sasiak 
garbitzen dituena eta bertatik ibiltzea ahalbidetzen duena. 
Reyno Gourmet-ek Nafarroan produktu berriak sartzeko egi-
ten duen lanaren esparruan, “Gutiziak” produktu-sorta zabala 
aurkitzen dugu, Slow Food-en “Gustuaren Kutxa” moduko bat. 
Jaki ahaztuen eta galtzeko zorian daudenen katalogo handia 
da, planetako txoko bakoitzeko kulturari, historiari eta tokiko 
tradizioei dagozkienak.

INTIA buru duten "Gutiziak" produktuak oso ekoizpen txikiak 
dira, behin-behinekotasunari lotuak (ez ditugu urte osoan), eta 
esperientzia gastronomiko atsegina izateaz gain, ezinbestekoak 
dira “Slow Food” motako elikadura defendatzen dugunontzat: 
eskualde bakoitzeko nekazaritza- eta elikadura-ondareari eustea.

Euskal Herriko hainbat sukaldarik —han ikusi ahal izan ge-
nituen gure Iosu Mugerza, Elgoibarko Belaustegikoa, eta An-
doni Luis Aduriz (Mugaritz), Amaia Altxu (Ituren, Altxunea 
Erretegia) edo Xabier Zabaleta (Aratz Erretegia eta Jakiteako 
presidentea)— bertatik bertara ikusi ahal izan zuten “Alorrenea” 
sagardotegiko dastaketan, mugarriak gainditzen dituen mugaz 
gaindiko proiektu batean. Hiru urte eta erdiko lau animaliaren 
laginak dastatu ziren, animalia bat gizentzeko azken fasean era-
biltzen den elikadura mota bakoitzeko. Kolorea, aroma, zapo-
rea, gogortasuna eta urtsutasuna baloratu zituzten, horretarako 
prestatutako dastatze-fitxari jarraituz.

“Sasi Ardi” Proiektua
INTIAk Euskal Herriko Laborantza Ganbararekin eta Sasi Ardi 
arrazako Federazioarekin batera parte hartzen duen bi urteko 
proiektu honen helburu nagusia da "Zikiro" produktua bereiztea 
eta ezagutaraztea, desagertzeko arriskuan dagoen bertako ardi-
arraza horretako abeltzaintza-ustiategien errentagarritasuna 
hobetzeko, eta hura mantentzen laguntzea, haragi-ekoizpen gisa 
bereiziz, bazkatzen dituen larreei esker. Azken batean, horrelako 
haragiaren produktu merkaturagarria eta lehiakorra aurkitzeko.

"ZIKIRO", "Gutiziak"-en 
adibide ona

"Galtzeko arriskuan dagoen 
arraza autoktonoari eusteaz
 ari gara" 

Aitor Buendia
Aitor Buendia



etxe-apainketa 
gehigarria

2020ko urriak 30
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Beste leku batean egiteko aukera baldin baduzu, besaulkian, 
ohean edo sukaldean lan egiteko tentazioari aurre egin behar 
diozu; izan ere, kontzentrazioa eta errendimendua hobe-

tzeko, argi eta garbi mugatu behar duzu zure etxearen zein zati 
zehatzetan lan egingo duzun beti. Hobe da hautatutako espazioa 
telebistetatik eta pasaguneetatik urrun egotea, distrazioak eta 
etenaldiak saihesteko.

Agian, gela bat erabil dezakezu ordenagailu eta inprimagailua 
jartzeko, baita artxiboak, liburuak eta gainerako elementuak jar-
tzeko apalategiak ere. Haur txikiak badituzu (batez ere txikienak, 
beti zure ondoan egotea nahiago dutenak), sarri arreta galaraz-
ten diguten arren, bertan jar dezakezu bi aulkidun mahaitxo bat, 
horretara bideratutako espazio batean lan egitera ohitu daitezen. 
Hala, haurrek etxekolanak, marraztu edo eskulanak egin ditza-
kete, zu lanean ari zaren bitartean.

Hala ere, askorentzat beharrezkoa da, esate baterako, egongela 
bezalako espazio komun bat hartzea bulego txiki bat edukitzeko. 
Bi kasuetan, mahaigain  edo eskritorio bat beharko duzu, zure 
artxiboetarako gutxienez tiradera pare bat izango dituena; baita 
bulegoko aulki bat eta, jakina, ordenagailua ere.

Oso gauza sinplea eta begi-bistakoa da, baina, batzuetan, espa-
zioen banaketagatik edo etxebizitzen orientazioagatik, ezinezkoa 
da lanpostua argi naturala pasatzen uzten duen leiho batetik hurbil 
egotea, edo, gutxienez, argiztapen artifizial ona izatea, argitasun 
lausoagoa eta posizio onean kokatua, pantailan islak saihesteko, 
ikusmena ez behartzeko. Argiztapenean adituek gomendatzen 
dute zure lantokiak argi-puntu bat baino gehiago izatea.

Aulki birakari ergonomikoa
Gure etxean lanean erabili behar ditugun errutinetako batzuk 
hauek dira: esertzeko modua zaintzea, jarrera erosoa izatea edo 
atseden hartzea. Baina kontuan izanik telelaneko aldi horrek 
hilabete batzuk iraun ditzakeela eta txerto bat izan arte luza dai-
tekeela, beharrezkoa da bulegoko aulki bat izatea, bizkarra ba-
bestuko duen bizkarralde egoki batekin lan egiteko.

Fisioterapeutek bulegoko aulki ergonomiko bat gomendatzen 
dute, kuxin erosoarekin eta, ahal dela, beso-euskarriekin, erabil-
tzen ez direnean besoak atseden hartzeko. 

Ordenagailuak mahaian hartu behar du posizio nagusia, eta 
zure aurrean jarri. Hala ere, mahaia besaurreak eta eskumuturrak 

Bulegoa etxean
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bermatzeko bezain handia bada, albo batean jar dezakezu, eta 
lepoa edo enborra biratu gabe maneiatzen saiatu. Pantaila zure-
gandik ahalik eta urrutien jarri behar duzu, gutxienez 40 zm-ra.

Kontzentrazioa
Lasaitasuna eta kontzentrazioa errazteko, garrantzitsua da giro 
orekatuan egotea. Paretek motibatuko zaituen kolorekoak izan 
behar dute, eta martxan jartzean eta lan egitean inspiratuko 
zaituzte. Komeni da, halaber, harmonia kromatikoa izatea zure 
bulegoko gainerako altzari eta elementuekin. Zuriak ez du inoiz 
huts egiten, eta espazioa garbi ikusten laguntzen du; kontzentra-
zioan gehien laguntzen duena urdina da, eta gorriz eta laranjaz 
idatzitako xehetasun batzuek sormena suspertzen dute.

Sortu erlaxazio-txoko bat
Egiaztatu da pertsonak emankorragoak eta irudimentsuagoak 
direla beren lan-jardueran lasaitasun uneak sartzen badituzte. 
Hala, ordu askoan bakarrik lan egin behar baduzu, primeran le-
goke irakurtzeko eta erlaxatzeko gune txiki bat izatea.
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Tonu marroiak, berdeak, horiak eta grisak dira denboraldi ho-
netako protagonista nagusiak. Kolore naturalak, berotasuna eta 
erosotasuna emango dizutenak.

Zumea, lastoa, banbua edo zeramika dira udazkeneko de-
korazioaren protagonista nagusiak. Testurak ezin hobeak dira 
saski, alfonbra, burualde, altzari lagungarri eta apaingarri mota 
guztietarako. Xehetasun horiek guztiek zure etxeko dekorazioa 
pertsonalizatzen lagunduko dizute.

Barnealdeko landareak dira gure etxeko gelei bizia emateko 
aliaturik onenak. Kanpoan argi gutxi dagoen bitartean, etxean 
landareen koloreak eta bizitza sentitzea plus bat da, eta ezin dio-
zu uko egin. Eman protagonismoa eta jarri leku estrategikoetan, 
udazkeneko argitasuna emateko.

 

 

Udazkeneko tendentziak
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ALFONBRAK
Alfonbrak etxe bateko elementu apaingarri garrantzitsuenak dira. 
Etxea janzteko eta gelei berotasuna emateko balio dute. Etxeko 
ia gela guztiek alfonbra bat edo gehiago dituzte, dekorazioaren 
funtsezko osagarri gisa. Aurten forma geometrikoek eta mate-
rial garbigarri eta naturalek markatzen dituzte alfonbren joerak. 

Aurtengo alfonbra puntakoenak diseinu geometrikoak dituz-
tenak dira. Erronboak eta zigzag erako formak errepikatzen dira 
‘must’-en artean hurrengo hilabeteetarako alfonbretan. Ezin ho-
beak dira areto modernoenak apaintzeko.

Kolore degradatuak ere modan daude alfonbretan. Tonuen 
konbinazioak eta haien segidak edo gainjartzeak edozein apain-
garrirekin konbinatzen diren diseinu beroenak eta errazenak 
sortzen ditu.

Ehun naturalak, yutea bezala, alfonbretako moda nagusietako 
bat dira. Horrelako diseinuek kutsu landatarra ematen diote zure 
etxeari, eta era eta tamaina guztietan aurkituko dituzu.

Urtez urte, joera nagusietako bat alfonbra binilikoak dira. As-
kotariko diseinuak dituzte, eta, batez ere, erraz garbitzeko mo-
dukoak direnez, denboraldiz denboraldi desiratuenetakoak dira.
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OHEBURUAK
Oheburuak dira geletako protagonista nagusietako bat. Ohebu-
ruak hartuko du arretaren zati handi bat. Horregatik, oheburukoa 
aukeratzea da gela bat apaintzeko zailenetakoa.

Oheburuen aukerak, materialei, koloreei edo tamainei dago-
kienez, ikaragarriak dira. Horregatik, ideia on bat zure oheburua 
sortzea da. Ekin lanari, eta askatu irudimena ideia original horie-
kin, oheburuak egiteko.

Palet-ekin egindako oheburuak tendentzia dira. ‘Do It Yourself’ 
modaren barruan, modelo jarraituenetako bat da. Oso erraz erai-
kitzen dira eta emaitzak idealak dira. Nahikoa duzu palet bat edo 
gehiago erabiltzea, zure oheburuari eman nahi diozun neurria-
ren arabera. Ondoren, lixatu egin behar dituzu ezpalak kentzeko, 
eta azken ukitua nahi duzun pintura-kolorearekin lortuko duzu.

Punta-puntako beste proposamen bat oheburuak taula zaha-
rrekin sortzea da. Pentsatu erabiltzen ez diren ate zaharrak edo 
trastelekuan izan ditzakezun egurrak. Nahi duten forma eta ta-
maina eman eta gehien gustatzen zaizun estiloarekin pertsona-
lizatu ahal izango dituzu. Vintage ukituak eta akabera higatuak 
joera handia dira mota horretako sorkuntzetan.

Azkenaldian, oheburuen beste joera nagusietako bat ohebu-
ruak alde batera uztea da. Oheburuarentzako ohiko altzaria alde 
batera uzteko joeraren barruan, sorkuntza eta konbinazio bere-
zienak daude. Markoez, argazki familiarrez, koadroz eta ispiluz 
osatuta egon daitezke.
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ESKUZ EGINDAKO ALTZARIAK
Paletek ohe-egitura erosoena sortzeko adinako egonkortasuna 
eskaintzen dute. Nahikoa duzu behar duzun palet kopurua jar-
tzea eta gero haien gainean koltxoia jartzeko moduan banatzea.

Paletak dituen oheburu bati itxura emateko orduan, original-
tasunak ez du mugarik. Utz iezaiozu irudimenari hegan egiten, 
eta erabili asmamena eraikuntza paregabeak lortzeko. Paletei 
esker, adibidez, oheburuan argia sar dezakezu, edo, are gehiago, 
hutsuneak apal txiki gisa aprobetxa ditzakezu.

Apal originalak
Zure sukalderako, adibidez, apal original batzuk presta ditzakezu 
katiluak eskura eta ordenatuta edukitzeko. Nahikoa duzu taula 
bat egitea eta altuera desberdinetan kako edo esekigailuak sartzea. 

Bainuetan biltegiratzeak eta banaketa onak garrantzi handia 
dauka, zalantza barik. Eskuz egindako hainbat altzari-eredu sar 
ditzakezu. Zehazki, beirazko poteak dituen egurrezko apal bat 
proposatzen dugu, praktikoena eta originalena. Zurezko ohol bat 
besterik ez duzu behar, eta, haren gainean, dagozkion heldulekue-
kin, beirazko pote batzuk zintzilikatuko dituzu (hortz-eskuila, 
makillaje-produktuak…).
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Bankoak eta besaulkiak zurezko kaxekin
Betiko zurezko kaxak ‘must’ bihurtu dira etxeko dekorazioan. Hain 
ohikoak diren objektu horiek zure aliaturik onenetakoak izango 
dira eskuz egindako altzariak egiteko orduan.

Zurezko kaxekin egindako bankuak eta butakak tendentzia 
bihurtu dira. Erraz muntatzen dira eta, aldakorrak direnez, ezin 
hobeto egokitzen dira zure etxeko edozein gela edo txokotan. Ku-
txen neurriekin bat datozen kuxin batzuekin baino ez duzu egin 
behar, estalki gisa, edo zurezko edo xaflazko taula batekin, zure 
gustura tapizatu edo apaindu baitezakezu.
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KOMUNEAN  USAIN  ONA  
IZATEKO   TRIKIMAILUAK
Arrazoi askorengatik gerta daiteke gure bainuak usain txarra iza-
tea, hezetasunetik hasita tutuerietaraino; batzuetan ohiko garbi-
keta ez da nahikoa izaten, baina trikimailu erraz batzuen bidez 
saihestu dezakegu; zuk zeuk egin ditzakezu gainera.

1. Toallak beti lehor. Toallak bainuan ondo lehortzen ez badi-
ra, hobe duzu beste leku bat bilatzea. Toalla-ontzi elektriko bat 
erabil dezakezu; lehortzeaz gain, neguan berogailu moduan fun-
tzionatzen dute.

2. Erabili erroparako garbigarria. Garbigarri pixka bat bota 
zisternan. Katetik botatzen dugun bakoitzean, usaina askatu eta 
usain bikaina utziko dugu komunean.

3. Xaboi aromatikoak. Eskuak lurrindu eta usain atsegina izateaz 
gain, bainua lurrinduta egoteko modu egokia da. Bestela, kande-
la usaintsu batzuk jarri, egunaren lehen orduan piztu eta gauean 
itzal ditzakezu. Bainuan giro atseginagoa sortzea ere lortuko duzu.

4. Bikarbonatoak usainaren kontrako propietateak ditu. Ko-
munetik badator, nahastu bikarbonato pixka bat ur irakinarekin 
eta utzi pare bat orduz zisternatik bota baino lehen. Gauza bera 
egin usaina bainuontzitik edo konketatik badator.

5. Piztu pospolo bat katetik bota aurretik. Egur-usain oso atse-
gina uzten du, baina denboran laburra da. Usain txarra joaten ez 
bada, eman dizkizugun beste soluzioetako bat erabili beharko duzu.
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Zaila da Italiaren antzeko on-
dare historikoa duen beste he-
rrialde bat aurkitzea eta zaila 
da Bepperekin une atsegina ez 
pasatzea. Guiseppe Tongiani, 
Beppe gertukoentzat, historiaz 
beteriko gizona da eta barnera-
tuta ditu bere jaioterriko, erro-
matarren sasoiko eta Euskal 
Herriko historia. “Gauza guz-
tietarako tokia dago buruan”, 
diosku.

Itsasoa, mendia eta marmola
Beppe Toscanakoa da, Massan 
izeneko hirikoa, hain zuzen ere. 
Italia ipar-mendebaldean da-
goen Massa-Carrara probin-
tzian jaio zen, itsasotik oso hur-
bil eta, era berean, Apuaniar 
Alpeen zaintzapean. “Oso lur 
ona da nekazaritzarako eta ia 
edozein gauza landatzen dute 
han”, dio. Massarekin probin-
tziari izena ematen dion Carrara 
hiria gertu du eta handik irteten 
da mundu mailan ezaguna den 
marmola. “Munduko zuritasun 
puruena du”, Beppek dioenez.

Kanpanilismoa
Italia ulertzea ez da hain sin-
plea. Nahiko estatu gaztea da, 
oso anitza eta mila dialektotan 
mintzatzen da jendea. “Lagu-
nekin berba egiten dudanean 
dialektoa erabiltzen dut, natu-
ral irteten zait”, Bepperen ber-
betan. Berehala konturatzen 
da pertsona bat Massakoa den 
edo ez, nahiz eta gertuko herri 
batekoa izan. Batzuk, gainera, 
ez dira oso ongietorriak Mas-
san. “Orokorrean, Massako jen-
deak izaera zakarra du”, aitor-
tzen du. Egia esan, momentu 
latzak jasan dituen herria izan 
da, Bigarren Mundu Gerran 
ezaguna izan zen Marra Goti-
koa bertatik pasatzen zelako. 
Gainera, Italia anaien arteko 
etsaitasun handiko herrialdea 
izan da. “Kanpanilismoa deitzen 
zaio fenomeno horri. Norberak 
bere herriari dion maitasuna 
eta besteari dion nolabaiteko 
gorrotoa irudikatzen du, herri 
bakoitzak zuen kanpandorree-
tatik abiatuz”, laburbiltzen du.

Kulturaren bihotzean
Errenazimendua Toscanan piz-

tu eta garatu zen eta, zalantza 
barik, horrek eragina izan du 
Bepperengan. Pisako uniber-
tsitatean ondare kulturalen 
kontserbazio ikasketak egiten 

hasi zen, baina berak atzerrian 
ikasteko gogoa zuen eta, hainbat 
aukera aztertu ondoren, 2001an 
Salamancara iritsi zen. “Grana-
dan ikasteko  gogo handia nuen, 

baina baztertu egin nuen, zeren 
eta han dagoen giroarekin 20 
urte beharko nituzke karrera 
amaitzeko”, dio barrezka. Sala-
manca aukera ezin hobea izan 
zen, han ezagutu baitzuen gaur 
egun bere emaztea dena eta Ei-
barren familia osatu eta bizitza 
hasteko pertsona, Esti.

Tricioko indusketa
Salamankan ikasketak amaitu 
ondoren Tricion (Errioxa) egi-
ten ari ziren indusketan hartu 
zuen parte. “Tricio garrantzi 
handiko hiria zen erromatarren 
sasoian. Indusketa hartan putzu 
bat aurkitu nuen, baina 2008ko 
krisiak eztanda egin zuen eta 
proiektua bertan behera gera-
tu zen”, dio. Ordutik, ondare 
kulturalaren eta historikoaren 
inguruan egindako murrizke-
tak medio, bestelako lanak egi-
ten ibili da Beppe, baina inoiz 
ez geldirik. “Nahiko ipurterrea 
naiz”, dio. Tabernari, segurta-
sun-lanetan, irakasle… Aurpegi 
anitzeko gizona da eta, gainera, 
elkartasun proiektuetan buru-
belarri dabil.

Euskararen balioa
Aitarengandik jaso zuen gai 
ezberdinen artean arakatu eta 
ikasteko zaletasuna eta, orain 
dela pare bat urte joan zen 
arren, oso gogoan ditu berare-
kin pasatako uneak. Aitaren-
gandik jasotako jakintza goseak 
Euskal Herriko historia eta kul-
tura ondo ezagutzera eraman 
du Beppe, eta demaseko balioa 
ematen die hemengo historiari 
eta hizkuntzari. “Euskarak duen 
indarra sekulakoa da. Bakarra 
munduan! Herri honek duen 
berezitasunaren, aniztasuna-
ren eta izaeraren oinarri da, eta 
hemengo gizarteak duen balo-
reetan eragiten du”, dio. Lehen 
momentutik oso gustora sentitu 
da hemen. “Inoiz ez naiz sentitu 
etxetik kanpo”, esan digu. Eta 
Euskal Herria bere etxea bada, 
Amaña auzoa da bere habitata. 
“Amañara bizitzera etorri eta 
astebetera jende askok agur-
tzen ninduen”, gogoratzen du. 
“Euskaldunak hotzak direla esa-
ten duen hurrenari zaplaztekoa 
emango diot”, dio umoretsu.

Historiaz 
beteriko italiarra

Amaña auzoarekin lehen momentutik identifikatu zen Beppe. EKHI BELAR

EKHI BELAR

“Massa, agur egin eta pasa, eta arreta 
jartzen ez baduzu, diru-zorroa laga”

Massa saluta e passa e se 
attenzione non fá la borsa ci lascia



ELKARTEAREN TXOKOA28 …eta kitto!
1161. zenbakia

…eta kitto! Euskara Elkarteak orain dela hamar urte sortu zuen Gurasoak Berbetan egitasmoa, Berbetan 
mintzapraktika-programaren barruan. Gurasoen artean euskararen erabilera bultzatzeko eta familia-giroa 

euskalduntzeko xedea duen programak Barixakuak Jolasian ekimena eskaintzen die familiei hilean behin; iaz arte, 
jarduerak (eskulan-tailerrak, jolasak…), …eta kitto!-ren egoitzan bertan egiten ziren, baina egun bizi dugun egoera 

dela-eta, azarotik aurrera kalean eskainiko ditu …eta kitto!-k jarduerok.

Hamar urte egin ditu 
gurasoen artean eus-
kararen erabilera bul-

tzatzeko asmoz …eta kitto!-k 
sortutako egitasmoak. Euska-
razko mintzapraktika da pro-
gramaren oinarria, hau da, eus-
kara praktikatzeko aukera eta 
baliabideak eskaintzea, baina, 
horrez gain, bestelako ekintza 
ugari ere eskaintzen dizkie fa-
miliei. Orain arte, …eta kitto!-n 
bertan egin izan dituzte ekin-
tza horiek, baina orain, egoera 
ikusita, kalera irtetea erabaki 
du elkarteak.

Jolasak auzoetan
…eta kitto!-ren egoitzan egi-
tekoak ziren tailer eta jolasak 
kalera aterako ditu …eta kitto!-k 
azarotik aurrera, eta horreta-
rako Astixaren zerbitzua kon-
tratatu du elkarteak. “Egoera 
ikusita leku itxi batean egitea 
ezinezkoa denez, aire librean 
egitea pentsatu dugu, hor ere 
segurtasun-neurri guztiak har-
tuta, jakina”, diote elkartetik. 
Eskaintza ere zabaldu egingo da: 

“Lehen hilean behin antolatzen 
genituen tailerrak; orain, hilean 
birritan edo hirutan eskainiko 
ditugu kaleko jarduerak”. Aza-
roan hasiko dira ondorengo 
egun eta lekuetan:

Azaroak 6: Torrekuako par-
kean 17:00-18:00 (euria egingo 
balu, anbulatorioaren aterpean). 

Azaroak 13: Txaltxa Zelaiko 
parkean 17:00-18:00 (euria 
egingo balu kiosko barruan).

Azaroak 20: Urkizu parkean 
17:00-18:00 (euria egingo balu 
Leonardo Azpiri eraikinaren 
azpian)

Antzinako jolasak berreskuratuz
Tailerrak baino gehiago, mo-
mentuz behintzat, jolasak es-
kaintzeko asmoa agertu dute 
Astixakoek: “Polita da antzinako 
jolasak gaur egungo umeei era-
kustea. Lehengo umeek etxean 
zituzten gauzekin jolasten zuten, 
eta ideia hori gurera ekarriko 
dugu”. Jolasetan parte hartzeko 
egunean bertan agertzearekin 
nahikoa da, ez da aldez aurretik 
izenik eman behar.

Mintzapraktika egiteko aukera
Aipatutako tailer eta jolasak 
familian egitekoak dira, baina 
programak euskara praktika-
tzeko aukera ere eskaintzen die 
gurasoei. “Gurasook umeekin 
elkarrekin ordu asko ematen 
ditugu. Zergatik ez ordu ho-
riek euskararen alde inbertitu? 
Umeak eskolan dauden bitar-
tean elkartu daitezke gurasoak 
euskaraz hitz egiteko, edo bes-
tela eskolatik kanpo, parkean 
edo kalean dauden bitartean”. 
Egitasmoan parte hartzeko ez da 
ezer ordaindu behar; eskatzen 

den gauza bakarra euskaraz hitz 
egiteko gogoa da.

10 urteko ibilbidea
2010ean sortu zen programa, 
"gurasoen arteko giroa euskal-
duntzen laguntzeko, hizkuntza 
ohiturak aldatzeko edota euskara 
ikasten ari diren gurasoei euren 
euskara-maila hobetzeko aukera 
emateko helburuarekin", diote 
...eta kitto!-tik.  Belaunaldi ar-
teko transmisioa euskarazkoa 
izango bada, “ezinbestekoa da 
familiei horretarako aproposak 
diren uneak eskaintzea”, diote.

Barixakuak Jolasian ekimena 
kalera irtengo da
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…eta kitto! Euskara Elkartearen kale-pre-
sentzia azkeneko hilabeteotan, eta hala-
beharrez, nabarmen murriztu dela-eta, ka-
lera irtetea erabaki du elkarteak; oraingoan 
lehiaketa baten bitartez. “Ezetz asmatu 
zenbat pisatzen duen!” izena dauka eta 
aurreko zapatuan izan zen lehenengo saioa. 

Bi tarta eta xanpaina
Lehenengo saiorako produktu gozoak aur-
keztu zituen …eta kitto!-k: batetik, El Tío 
Palancasek eskainitako gozoki-tarta, eta, 
bestetik, San Andres gozotegiaren ohiko 
tarta. Parte-hartzaileek, 2 euro ordain-
duta, bi tartek elkarrekin zenbat pisatzen 
zuten asmatu behar zuten. Gertu ibili zen 
bat baino gehiago, baina fin-fin ibili zena 
Edurne Zenarruzabeitia izan zen; bete-be-
tean asmatu zuen pisua: 3.595 kg. 2.010 
kg pisatzen zuen gozoki-tartak eta 1.585 kg 
besteak. Bi tartak eraman zituen Edurnek 
etxera eta hiru botila xanpain opari. …eta 

kitto!-k eskerrak eman nahi dizkie El Tío 
Palancasi eta San Andresi, lehiaketa egin 
ahal izateko eskainitako laguntasunagatik.

Datozen hilabeteotan berriro
Antolatzaileak pozik agertu dira lehenengo 
lehiaketak herrian izan duen harrerarekin: 
“Jendea etengabe hurbildu zaigu mahaira; 
ikusmina piztu du lehiaketak; gozoki-tarta 
barrutik hutsik zegoela zioten batzuk; bes-
te batzuk, berriz, bizkotxoa zuela… Baten 
bat ahalegindu zen, tarta esku artean har-
tzen, pisua kalkulatu nahian!”. Erantzu-
na ikusita, eta egoerak hala uzten badu 
behintzat, berriro irtengo da kalera ...eta 
kitto! lehiaketarekin. “Azaroaren 28an eta 
abenduaren 12an berriro izango gara Un-
tzagan. Azaroan arraina eta mariskoarekin 

lotutako produktuekin egingo dugu lehia-
keta, eta abenduan, berriz, okelarekin. Ezin 
dugu ezer aurreratu, baina etxera poz-pozik 
bueltatzeko moduko sariak izango dira”. 

Aurrekoan bezala, lehiaketaren mahaia 
Untzagan egongo da 12:00etatik 14:30era 
eta parte-hartzeak 2 euro balioko du.

Ikasturteko Illunabarrian programaren 
lehenengo saioa antolatu zuen eguaz-
tenean …eta kitto! Euskara Elkarteak. 
Oraingoan eskulan-tailerra antolatu du 
elkarteak, buztin polimerikoa deritzona 
erabiltzen ikasteko tailerra, hain zuzen ere. 

Arima Cooltour elkartea ezaguna dugu 
Eibarren, sarri etorri baita …eta kitto!-k 
antolatzen dituen jarduerak eskaintze-
ra. Eguaztenean buztin polimerikoa lan-
du zuten tailerrean parte hartu zuten 13 
heldu eta haurrek eta figuratxo politak 
egin zituzten. 

Edurne Zenarruzabeitiak irabazi du 
“Ezetz asmatu zenbat pisatzen duen!” 

Buztin polimerikoarekin jolasean

Edurne, ezkerrean, saria jasotzen.
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Aurreko zapatuan Mallabiko 
Estakua baserria eta bertako 
ekoizpena bertatik-bertara 
ezagutzeko aukera izan zu-
ten guraso berbalagunek eta 
haien familiek. Eguraldi onak 
lagunduta goiz parte ederra 
pasa zuten. Segurtasun-neurri 
guztiak hartuta goizean goiz 
abiatu ziren autobusez Malla-
birantz, eta paraje ederra aur-
kitu zuten parez pare. Estakua 
baserri atarian familia guztia 
zain zuten, hiru belaunaldi: ai-
txitxa-amama, seme eta errai-
na eta bilobak. Lehenengo eta 
behin, baserrian egiten dute-
naren berri eman zien Aitzolek 
eta, azalpenak entzun eta gero, 
behiak ezagutzera joan ziren; 
aurrena behi gazteenak, kor-
tan, eta gero, helduak, bazka-
tzen lasai asko.

Orain dela bi urte baserrian 
bertan ekoizten duten esneare-
kin jogurtak egiten hasi ziren. 
Euren produktu propioa egitea 
pentsatu zuten, “gure esneari 
balio erantsia emateko”, azal-

du zuen Aitzolek. Behin jogur-
ta nola egiten duten azalduta, 
euren produktua dastatzeko 
unea ailegatu zen, familien go-
zamenerako. Jogurt natura-
la, limoizkoa eta marrubizkoa 
probatu zituzten, eta batzuek 
baita erosi ere. Izan ere, ba-
serrian bertan eta inguruko 
herrietan saltzen dute euren 
jogurta, baina Aitzolek esan 
zuenez, “laster Eibarren saltzea 
ere nahiko genuke. Horretan 
gabiltza”. 

Estakua baserriaren ardu-
radunak familiei emandako 
azalpenetan antzeman daiteke 
sasoiko eta bertoko produk-
tua gehiago baloratzen hasi 
dela orain jendea: “Bertako 
ekoizpen txikiak kontsumi-
tzerakoan, jogurta, gazta, ogia 
edo ortuariak kontsumitzeaz 
gain, ingurumen, gizarte eta 
ekonomia justuago baten alde 
egiten ari gara. Horren aldeko 

apustua handitzen ari da eta 
pausu gehiago ematera ani-
matuko nuke jendea”.

Azalpen interesgarriak en-
tzun, paraje ederraz gozatu 
eta jogurt gozoak dastatu eta 
gero, pozarren bueltatu ziren 
familiak etxera. Egoerak uzten 
duen neurrian guraso berba-
lagunentzat jarduerak antola-
tzen jarraitzeko asmoa dauka 
…eta kitto! Euskara Elkarteak.

Sare sozialetan euskaraz eta seguru jarduten ikasteko hitzaldi-
ikastaroa antolatu zuen …eta kitto! Euskara Elkarteak joan den 
martitzenean. Berbetan mintzapraktika-programako berbalagu-
nei zuzendutako saioa izan zen eta Xabier Martin gaian adituak 
eman zuen. Aplikazioak euskaraz nondik deskarga daitezkeen, 
gure sistemak euskaraz nola konfiguratu daitezkeen eta euska-
raz erabili ditzakegun aplikazioak zeintzuk diren azaldu zien, 
besteak beste, bertaratu zirenei. Horrez gain, sarean gaudenean 
erabiltzaileen pribatutasuna nola babestu eta zein tresna erabil 
daitezkeen ere azaldu zituen adituak. Martinek azaldu zuenez, 
“sare sozial bat erabiltzen dugunean pribatutasun-datuak edo-
zeinen esku lagatzen ditugu, eta arriskutsua da. Denari baiez-

koa ematen badiogu, gure kontaktu, posta elektroniko edota 
argazkiak atzean dagoen merkatu beltzean erabil ditzakete beste 
helburu batzuetarako”. Gaiaren inguruko informazio gehiago 
eskuratzeko Iparra.eus-en sartzeko gonbitea egin zien parte-
hartzaileei Xabier Martinek.

Guraso berbalagunek Estakua baserria 
bisitatu dute asteburuan

Sare sozialak arriskurik 
gabe erabiltzeko ikastaroa 
berbalagunentzat

Guraso berbalagunen talde ederrak bisitatu zuen Mallabiko baserria.
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Aurtengo kanpainarako 
aukeratu duten goibu-
ruarekin, Atzegik bide-

lagunen irudia nabarmendu 
nahi duela azaldu dute: “El-
kartearekin bat eginez, adimen 
desgaitasuna dutenen bizi-ka-
litatea hobetzeko borrokatzen 
duten guztiak dira Atzegiren 
bidelagunak. Euren ahalegi-
nari esker lortu dugu gizartea 
aldatzea, begirada aldatzea, au-
kerak areagotzea eta, azken ba-
tean, eskubide asko onartzea. 
Hala ere, gogoan izan behar 
dugu oraindik beste erronka 
asko geratzen direla aurretik 
eta Gipuzkoako gizartearen ba-
besa ezinbestekoa izaten jarrai-
tzen duela”.

Izan ere, elkarteko ordezka-
riek gogora ekarri nahi dute-
nez, “gauzak asko aldatu dira 
1960an familia batzuk seme-
alaben etorkizunaren alde bo-
rrokatzeko elkartu zirenetik. 
Lehen pentsaezinak ziren hel-
buruak lortu dira esparru ez-
berdinetan: hezkuntzan, egoi-

tzetan, lanean, aisian… oro har, 
eskubideen arloan”.

60. urteurrenari keinu egi-
nez, www.atzegi.eus/bidelagu-
nak webgunean astero, 60 as-
tez, protagonista bat aurkezten 
joango dira: “Adimen desgaita-
suna duten lagunak, senideak, 
boluntarioak edo bestelako bi-
delagunak aurkezten joango 
gara, bakoitzak bere esperien-
tzia azaltzeko. Horrela, urteu-
rrenari agur esateko, 2021eko 
abenduaren 20an Kursaalen 
ekitaldi bat egitea aurreikusi 
dugu”. 

Aurtengo kanpainaren ha-
rira prestatutako ekitaldiak 
COVID-19aren prebentzio-
neurrietara egokitu behar izan 
dituzte, “baina atzegizale fami-
lia osoaren laguntzari eta lanki-
detza-espirituari esker gauzatu-
ko dira”. Besteak beste, urtero 
Eibarren egin ohi duten kan-
painaren aurkezpen ekitaldia 
bertan behera geratu da, baina 
kanpainaren inguruko azalpe-
nak eman dituzte Gipuzkoako 

Foru Aldundian eta Donostian, 
beste batzuetan baino jende 
gutxiagorekin antolatu zuten 
ekitaldian.

Horrez gain, aurreko urtee-
tan bezala, kopuru txikiagoan 
bada ere, 3.000 kartel jarriko 
dira Gipuzkoa osoan zehar eta 
kanpaina ezagutzera emateko 
bideoa ere zabalduko da, hain-
bat kanalen bidez. Gainera, ur-
tean zehar, kanpainaren goibu-
rua duten eskumuturrekoak 
banatuko dira.

Babes anitza eta zabala
Atzegi elkarteak Gipuzkoa oso-
ko 2.054 familia (adimen des-
gaitasuna duten 2.140 lagun) 
biltzen ditu gaur egun. Elkar-
teak dituen 2.534 kolaboratzai-
leak eta 10.386 atzegizaleak 
batuta, elkartearen oinarria 
15.074 lagunek osatzen dute. 
Debabarrenean, berriz, 150 
familia (adimen desgaitasuna 
dute 152 lagun) daude Atzegin, 
155 kolaboratzaile eta 721 atze-
gizalerekin batera. ■

“Bidelagunekin 
batera, lehen 
pentsaezinak 
ziren helburuak 
betetzea lortu 
da esparru 
ezberdinetan ”

Lagunekin batera bidea egiten
Adimen desgaitasuna dutenen alde lan egiten duen Atzegi elkartearen sentsibilizazio-kanpaina martxan dago. 
Aurtengoa berezia da, bizi dugun osasun-egoerarengatik batetik, eta Atzegik 60 urte beteko dituelako bestetik. 

Hori dela eta, kanpainaren goibururako “Atzegi 60 urte bidelagunak biltzen” esaldia aukeratu dute, urte hauetan 
zehar elkartearen bidelagun izan diren guztiei omenaldi gisa. Urteurrena agurtzeko, 2021eko abenduan Donostian 

ekitaldia egiteko asmoa daukate. Bien bitartean, gizarteari laguntzen jarraitzeko dei egin dute.
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>>>  Fernando Fernandezen 
taldeak hutsik gabeko denbo-
raldia jarraitzen du egiten, jo-
katutako partidu guztiak ira-
bazita. Aurreko zapatuan ere, 
batez ere burututako defentsa 
lan bikainari esker, garaipen ar-
gia lortu zuen Barakaldoren au-
rrean, “hori bai, markagailuak 
erakusten duena baino neur-
keta borrokatuagoan”. Urban 
Cavero Barakaldokoek hama-
lau gol besterik ez zituzten lortu 
eta, aurreko asteetan Fuentesek 
eibartarren atea zaintzen bi-
kain jardun bazuen, oraingoan 

Ander Ballesterosek partidu 
ikaragarria egin zuen, ia hogei 
geldiketa eginez. Etxekoek 20-
14 irabazi zuten, beste behin ere 
guztien artean ondo banatuta-
ko golei esker; arlo horretan be-
tiko Mikel Zuloagak oraingoan 
Xabier Azkonizaga hegalekoa-
ren laguntza izan zuen, biak 
lau golekin. Emaitza horrekin 
eibartarrek lidergoan jarraitzen 
dute, bakarrik une honetan, 
kontuan izanda jardunaldi ezin 
arraroagoan bi partidu besterik 
ez zirela jokatu koronabirusa-
ren ondorioz.

Eibarko taldetik zaletuek 
Ipuruako partiduan erakutsi-
tako jarrera txalotu nahi dute, 
“COVID-19ari dagozkion neu-
rriak zorrotz errespetatzeaga-
tik”. Bestalde, Gipuzkoako Es-
kubaloi Federazioak horrela 
erabakita, behe mailako taldeen 

entrenamendu guztiak bertan 
behera geratu dira, jubenile-
tatik hasi eta Eskubaloi Esko-
letakoraino. Ez da hori senior 
mailako hiru taldeen kasua, 
“Espainiako Federazioak kon-
trakoa esan arte entrenamen-
duekin jarraituko dugulako”.

>>>  Angel Lopez Eibarko Txi-
rrindulari Elkarteko egungo 
presidenteak aurten bete ditu 
lau urte karguan eta, hori de-
la-eta, hauteskundeetako deia 
zabaltzeaz gain, presidente iza-
teko hautagaien zerrenda ere 
ireki zaizkie bazkideei. Horrela, 
hautagaiek bi hilabete izango 

dituzte euren burua aurkez-
tu ahal izateko, hasi azaroaren 
2an eta abenduaren 30era arte. 
Kandidatura guztiak Eibarko 
Txirrindulari Elkartera bidaliko 
dira posta arruntez (Pagaegi, 3 - 
20600 Eibar) edota  posta elek-
tronikoz clubciclistaeibarres@
gmail.com helbidera.

Hierros Servando gero eta 
lider sendoagoa pandemiak 
markatutako liga arraroan

Presidentea aukeratzeko epea 
zabaldu du Txirrindulari Elkarteak

>>>  Mendilibarrek prestatzen 
duen LaLigako gizonezkoen 
taldeak Cadiz hartuko du gaur 
bertan Ipuruan, 21:00etan ha-
siko den norgehiagokan, etxean 
denboraldiko lehen garaipena-
ren bila. Andaluziako talde igo 
berriak 11 puntu ditu sailkape-
nean eta, Eibarren bide beretik, 
orain arte gehiago bildu ditu 
kanpoan jokatutako partidue-
tan etxean baino; esaterako, 
San Mamesen irabazi ondoren 
Real Madrili gailendu zitzaion 
Madrilen. Jardunaldiko parti-
du aurreratuan Eibarrek aurre-
ko zapatuan Sevillan lortutako 
garaipena on bihurtzeko aukera 
ona izan daiteke gaurkoa, batez 
ere kontuan izanda Cadiz lehia 
berean izan daitekeela denbo-
raldi amaieran; irabaziz gero, 
gainera, Eibarrek aurkaria ha-

rrapatuko luke sailkapenean. 
Iker “Triki” Dorronsorok pres-
tatzen duen emakumezkoen 
taldeak, bestalde, Bartzelonan 
jokatuko du bihar eguerdian 
Espanyolen aurka, Daniel Jar-
que Kirol Hirian. 12:00etan 
hasiko den norgehiagoka in-
teresgarria da oso talde bien-
tzat, orain arte kataluniarrak 
bi puntu gainetik daudelako eta 
denboraldiaurrean ere 2-1 ira-
bazi zietelako eibartarrei Her-
nanin euren artean jokatutako 
lagunartekoan. Iaz liga bertan 
behera geratu zenean Espanyol 
partidurik irabazi gabe zegoen 
eta argi zegoen maila galduko 
zuela, baina taldea asko indar-
tu du eta orain arte jokatutako 
hiru partidutik bi bereganatu 
ditu; gaur egun sei puntu dituz-
te, eibartarrek baino bi gehiago.

Cadiz eta Espanyol taldeak 
Eibar FT-ko ekipo nagusien 
aurkari astebururako

Eibarrek aurrea hartuko lioke Espanyoli Bartzelonan irabazita.
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>>>  Espainiako atletismo txa-
pelketa bitan parte hartu du-
ten Eibarko Klub Deportiboko 
lau kirolariek emaitza bikainak 
lortu dituzte eta, gainera, eu-
retako bi txapelarekin etorri 
dira etxera (batek marka berria 
ezartzeaz gain). Tarragonan 
jokatutako 18 urtetik azpikoen 
atletismo txapelketan, Eneko 
Larreak altuera jauziko txapela 
jantzi zuen, 2.08 markarekin. 
Bertan izan zen Garoa Magu-
nazelaia ere, xabalina jaurti-
keta proban, eta zortzigarren 
sailkatu zen. 

Granollersen jokatutako 16 
urtetik beherakoen Espainia-
ko atletismo txapelketan, bes-
talde, Imanol Egidazuk mar-

ka berria ezarri zuen oktatloi 
proban 5.367 punturekin, au-
rretik Marc Recatalák 2018an 
ezarritakoa 45 puntutan hobe-
tuz. Antonio Cid prestatzailea-
ren aginduetara bidea egiten 
diharduen Egidazuk honako 
markak egin zituen errekorra 
lortzeko: 11.61 100 metrotan, 
13.34 pisu jaurtiketan, 1.80 
altuera jauzian, 46.74 disko 
jaurtiketan, 14.23 100 metro 
hesietan, 2.80 pertika jauzian, 
46.80 xabalina jaurtiketan eta 
2:54.02 kilometroko lasterke-
tan. Han izan zen Enara Ma-
gunazelaia ere, bere ahizparen 
modalitate bereko lehiaketan, 
eta 9. postuan amaitu zuen xa-
balina jaurtiketan.

Deporreko bi atleta gazte 
Espainiako txapeldun

>>>  1995eko Gabon Zahar egu-
nean abiatu zuen ...eta kitto!-k 
Eibarko Kirol Sariak ekitaldia, 
eta ordutik urteko azken egu-
nean jarraitu izan du egiten iaz 
mende laurdena bete arte. Ha-
sierako urte hartan Udaletxean 
egin zenak Portalean izan zuen 
hitzordua hurrengo urteetan eta 

azkenekoetan Coliseoa izan da 
horren lekuko. Egungo egoera 
bereziak eta datozen hilabetee-
tan norantz joko duen ez jaki-
teak aurtengoa bertan behera 
lagatzera behartzen gaitu, kirol 
kluben ahaleginek akaso inoiz 
baino gehiago merezi duten 
arren errekonozimendu hori.

Aurten ez da Eibarko Kirol Sariak 
ekitaldia egingo Coliseoan

>>>  Eibarko atletak indepen-
diente moduan hartu zuen 
parte Numantzian jokatuta-
ko txapelketa horretan eta bi 
ordu eta erdiko denborarekin 
(2:30:21) nagusitu zen, bizi-
kleta gainean lan ikusgarria 
erakusteaz aparte. Ohikoa bai-
no distantzia laburragoan jo-
katu zuten aurtengo edizioa 
(zazpi kilometro antxintxike-
tan, 56 bizikleta gainean eta 
azken zazpiak korrika berriro 
ere). Aurretik jokatutako azken 
probei begira, eibartarra baino 
faboritoagoak bazeuden irteera 

puntuan, baina Osorok bikain 
amaitu zuen proba eta txapela 
jantzi zuen Los Pajaritos esta-
dio zaharrean amaitutako las-
terketan. Portugaleteko Gon-
zalo Fuentesek eta Mostoleseko 
Roberto Ruizek osatu zuten 
podiuma, eta Joan Wager-ek 
eta Mikel Mujikak osatu zituz-
ten lehenengoko bost postuak. 
Emakumezkoetan, Saltoki Tri-
kideak taldeko Sara Loher izan 
zen garailea (2:56:04), Merce 
Tusell kataluniarraren eta Ena-
ra Oronoz irabazlearen talde-
kidearen aurretik. 

Pello Osorok iaz lortutako          
txapela berretsi zuen Espainiako 
Duatloi MD txapelketan

>>>  Avia Eibar Rugby Talde-
ko gizonezkoen lehen taldeak 
ondo borrokatu arren, azken 
denboraldietan izandako bi-
detik jo zuen aurreko zapatuan 
Unben jokatutako partiduak 
eta etxeko taldeak galdu egin 
zuen Bera Bera Donostiako tal-
dearekin (28-51). Eibartarrek 
18 urtetik beherako hainbat 
jokalari igo dituzte lehen talde-
ra eta hori igarri zen, batez ere 
partiduaren hasierako lehenen-
goko 20 minutuetan, aurkarien 

hiru entsegu jaso baitzituzten. 
Ondoren, ahalegin berezia egi-
nez, markagailua iraultzera irit-
si ziren (21-17), baina ordutik 
aurrerakoa Donostiakoen al-
dekoa izan zen. Josh Hudson, 
Jokin Garcia, Gradyn Bowd eta 
Franco Maggiolo gauzatu zi-
tuzten eibartarren entseguak. 
Hurrengo neurketan eibarta-
rrek Ferrol bisitatuko dute eta 
badute itxaropenik, aurkaria 
berria baita mailan (aurreko 
asteburuan ez zuen jokatu). 

Ohorezko B Mailako errugbi 
taldeak amore eman zuen Unben
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‘Kea’ abestia ‘Alardea’ telesai-
lerako apropos sortu zenuen?
Konfinamendu-sasoian sortu 
nuen eta telesailaren ardura-
dunek esan zidaten abestia guz-
tiz bat zetorrela telesailarekin. 
Eta bai, nik eman nahi nuen 
mezuak guztiz egiten zuen bat 
telesailak kontatzen zuenare-
kin. Zoragarria izan zen.

Nola izan zuten zure abestia-
ren berri?
Beatriz Lopez Nogalesek egin 
du telesailaren soinu-banda 
eta, laguna izateaz gain, nire 
musikaria da (kontzertueta-
rako, grabatzeko… prestatzen 
nabil). ‘Kea’ abestiak liluratu 
egin zuela esan zidan eta te-
lesailean erabili nahi izan du.

Zure abestia telesailean ager-
tzeagatik jarraitzaile gehiago 
dituzula igarri duzu?
Bi aste zoro bizi izan ditut, oso 
pozgarriak! Izan ere, telesai-
laz gain, joan den astean ‘Ra-
dio 3’ irrati-katean jarri zuten. 
Konfinamendu-sasoian abesti 
bat egin nuen, hala nola gra-
batuta, eta konfinamenduan 
sortutako abestien atal batean 
jarri zuten. Bolada bikaina bizi 
dut eta espero dut ez amaitzea. 
‘Radio 3’-en agertutako abes-
tiarekin alderatuz ‘Kea’ beste 
kontu bat izan da, hobeto da-
goelako grabatuta. Profesio-
nalagoa da, beste moduren ba-
tean esatearren. Kritika onak 
jaso ditu eta demaseko babe-
sa jaso dut. Madrilgo lagunek 
abestiaren esanahia ezagutu 

“Abesti bat sortzeko prozesua 
berezia da, abesti bat inoiz  
ez delako amaitzen”

<<<  MARINA LASPIUR  •  Artista  >>>

Aste honetan amaitu da ETB1-eko ‘Alardea’ telesaila. Itziar Ituño da protagonista, baina eibartar batek tokia izan du 
bertan. Bere musikak, hain zuzen ere. Marina Laspiurren ‘Kea’ izeneko abestiak telesailaren lehen kapitulua girotu 
zuen, eta agerian gelditu da disziplina anitzetan bikain moldatzen den eibartarraren talentua..
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nahi dute, ez dutelako letra 
ulertzen (barreak).

Abesti gehiago grabatzeko 
asmoa duzu?
Abesti bat sortzeko prozesua 
berezia da, abesti bat ez da inoiz 
amaitzen. Hemendik bi urte-
ra gaur egun eskuetan dudan 
abesti batekin jarraitu deza-
ket, aldaketak edo beste gau-
za batzuk egiten. Orain dela 
gutxi lehengusuak zera esaten 
zidan: “Ez zara horrekin zora-
tzen?”. Artea ez da amaitzen. 
Gainera, pertsona ez finituak 
garenez, denbora guztian ebo-
luzionatzen goaz eta gure artea 
ere gurekin aurrera doa. Esku 
artean ditudan abestiak gara-
tze-prozesuan daude eta kasu 
batzuetan ikusi dut borobiltzen 
doazela. Demaseko gogoa dut 
abesti horrekin zerbait egiteko.

Abesteaz gain dantza, inter-
pretazioa, argazkilaritza eta 
beste hainbat arte-disziplina 
lantzen dituzu. Arlo ezberdinak 
lantzea gustatzen zaizu gauza 
bakar batean zentratu barik?
Ahal ditudan gauza gehienak 
egiten saiatzen naiz. Eibarren 
bizi nintzenean ere koroan, 
dantzan eta hainbat gauzatan 
nenbilen, eta Madrilen ere ho-
rrelako zerbait egitea behar dut. 
Arlo guztiak artearen inguruko 
disziplinak dira, baina osaga-
rriak dira eta bat egiten dute, 
puntu amankomunak dituzte-
lako. Oso aberasgarria da arlo 
guztiak lantzea. Gainera, dan-
tzan ikasitakoa abestietan apli-
katzen dut, adibidez. Sormen 
klaseak ere jasotzen ditut eta 
denetarako balio didate.Arlo 
guztiek eskaintzen dute zer-
bait berezia.

Gauza bat edo beste espresa-
tzeko, disziplina bat bestea 
baino egokiagoa da?
Gorputzak eskatzen dit ba-
rruan dudana espresatzeko zein 
disziplina landu. Ez da aurretik 
pentsatzen dudan zerbait.

Madrilen arte eszenikoak ikas-
teak zure sormena eta adie-
razpen artistikoa bultzatu du?
Bai, guztiz! Hona etorri aurre-
tik ez nuen interpretazio klase-
rik jaso, ikastolako antzezlanez 
gain. Horregatik erabaki nuen 

Madrilera etortzea, Eibarren 
ezin nuelako egin. Orain 3. 
mailan nago eta nahiko zoroa 
da gauza hemen. Aukera asko 
dago, ekimen asko… zurrun-
biloa da! Batzuetan gainezka 
egiten dut, gauza asko daude-
lako eta ahalik eta gauza gehien 
egiten saiatzen naizelako, baina 
oso gustora nago. Horrek gau-
zak neure kabuz egitera bultza-
tu dit, zain egon barik. Gero 
zerbait heltzen bada, bila ibili 
zarelako izan dadila. Konfina-
menduaren ondorioz buruan 

klik egin dut. Ideia asko nituen 
eta, egunerokoan mila gauza-
tan nenbilenez, bigarren mai-
lan geratzen ziren. Baina kon-
finamenduan denbora gehiago 
izan dudanez, modu naturalean 
irten zait hainbat gauza egi-
tea. Orain garrantzi handiagoa 
ematen diet nire sormenei.

Egoera berezia da eta kultu-
rak momentu larria bizi du, 
baina zuk behintzat alde ona 
aurkitu diozu.
Sarritan pentsatu izan dut pix-
ka bat negatiboa naizela, baina 
gero ikusi dut gauza positiboe-
kin geratzen naizela. Nahiago 
nuke inoiz ez konfinatu iza-
na, baina momentu guztieta-
tik atera daiteke zerbait, ona 
edo txarra. Azken batean, nik 
bakarrik bizi izan nuen hemen 
momentu hura, baina horrek 
lagundu ere egin ninduen , beti 
ikasten delako zerbait. Gauzak 
datozen moduan hartzen ditut. 
Denok nahi dugu bizitza modu 
batean ikustea, baina hori lor-
tzeko jarraitu behar den bidea 
egitea ere mundiala da. Denok 
gabiltza bide horretan eta bide 
hori ahal den ondoen jarraitzea 
da nire nahia.

Bide horrek Eibarrera ekarri-
ko zaitu zure lanen bat aur-
keztera?
Asko gustatuko litzaidake! 
Egoera hori imajinatu izan 
dut. Orain dantza-pieza bat 
sortzen dihardut eta Eibarren 
aurkeztea zein berezia izan 
daitekeen pentsatu izan dut. 
Koroarekin Coliseoan eskai-
nitako saioen oroitzapen bi-
kainak ditut eta nik sortutako 
zerbait hara eramatea demasa 
izango litzateke.

“Denbora 
guztian 
eboluzionatzen 
goaz eta gure 
artea ere gurekin 
doa aurrera”

“Orain garrantzi 
handiagoa 
ematen diet  
nire sormenei”
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Nola piztu zen ‘Mundari’ bil-
duma egiteko ideia?
Sebastian Salgadoren argazki 
batzuk ikusi nituen aspaldi eta 
Hego Sudanera joateko gogoa 
piztu zitzaidan. Hara bidaia-
tzea beti izan nuen buruan, 
baina bidaia atzeratzen joan 
nintzen, oso herrialde arrisku-
tsua delako. Gaur egun, orain-
dik, munduko 10 herrialde 
arriskutsuenen artean dago, 
baina animatu egin nintzen.
Hain herrialde arriskutsua 
izanda, nola moldatu zinen 
argazkiak egiteko?
Lehenik eta behin, Jubara joan 
nintzen, Hego Sudaneko hi-
riburura. Hoteleko zaintzai-
leek errifleak zeramatzaten 
soinean eta hotela alanbre 
arantzadunez inguratuta ze-
goen. Arrisku handia zegoe-
la ikusi nuen, baina hotelean 

gidari batekin egin nuen bat, 
segurtasuna transmititu zidan 
eta herrialdea ezagutzeko han-
dik irtetera ausartu nintzen. 
Esaten dutenez, gerrillariek 
4x4 ibilgailuei erasotzen diete 
eta auskalo zer egiten dieten 
bertan doazen lagunei: lapur-
tu, hil...
Egoera horretatik bizirik irte-
teaz gain, sariak jaso dituzten 
argazkiak egin dituzu. Pozik?
Oso! Bidaiak merezi izan du 
gutxienez. Hara bidaiatzea 
historiaurrera bidaiatzea izan 
da. Oso modu primitiboan bizi 
dira. Umeek egiten dute lan 
gehiena. Eguna argitu aurretik 
behiak jezten dituzte; behien 
ongarria pilatzen dute eguzki-
tan lehortzeko eta, gero, erre-
gai modura erabiltzeko; eta 
beste hainbat jarduera. Gero, 
emakumeek egiten dute lan 

gehiena eta, hurrengo mailan, 
gizonezkoek. Lanik egiten ez 
duena buruzagia da.
Argazkiek, maila estetikoan 
iradokitzen dutenaz gain, 
mezu bat dute txertatuta?
Hemen nola bizi garen kon-
turatzeko balio dezakete ar-
gazkiek, askotan kexaka ga-
biltzalako. Eurek ez daukate 
ia ezer, baina irribarrea beti 
ahoan. Mundu osoan zehar 
asko bidaiatu dut, toki, herri 
eta kultura asko ezagutu ditut, 
eta gutxien dutenek transmiti-
tzen dute zoriontasun gehien. 
Hemen, ordea, edozein ton-
takeriarengatik jartzen gara 
triste edo haserre.
Argazkiak egiteko bidaiatzen 
duzu edo bidaiatzen duzula-
ko egiten dituzu argazkiak?
40 urte daramatzat bidaia-
tzen. Lehen argazkiak egiteko 

bidaiatzen nuen, baina orain 
ez, argazkiak egitea bigarren 
mailan laga dut. Bizipenekin 
geratzen naiz. Mundu hau la-
gatzen dudanean bizipenak 
eramango ditut nirekin, bai-
na argazki-kamera eta argaz-
kiak ez.
Argazkiak aurretik prestatu 
eta planteatzen dituzu ala 
modu naturalean irteten dira?
Ez zait argazkiak prestatzea 
eta pertsonaiei zer egin behar 
duten esatea gustatzen. Euren 
ohiko gauzak egiten uzten diet 
eta interesatzen zaidanari ar-
gazkiak egiten dizkiot. Inoiz ez 
dut aurrez prestatutako argaz-
kirik egin, pertsonaiek posa-
tzea ez zait gustatzen. Gainera, 
horrela eginez gero, asko igar-
tzen da.Argazkiak naturalago 
izaten ahalegintzen naiz, be-
netakotasuna islatzeko.

“Gutxien dutenek transmititzen 
dute zoriontasun gehien”

JAVIER FERNANDEZ FERRERAS • ARGAZKILARIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Javier Fernandez Ferrerasek jaso du aurten Indalecio Ojanguren sari Nagusia Hego 
Sudanen egindako argazkiei esker. Argazkilari bizkaitarrak Mundari tribua ezagutu 
zuen eta euren ohiturak eta bizimodua islatu ditu indarrez beteriko zuri-beltzezko 
argazkietan. Sariak gaur banatuko dituzte eta Portalean erakusketa abiatuko da.

Udalaren laguntzarekin Eibar-
ko Artisten Elkartearen eskutik 
domekan egin zen XLIII. Aire 
Zabaleko Pintura Lehiaketan 
45 parte-hartzaile egon ziren. 
Goiz osoan zehar herriko kalee-
tan marrazten eta margotzen 
aritu eta gero, eguerdian Untza-
gan, udaletxeko arkupeetan ipi-
ni zituzten ikusgai lan guztiak 
eta, emaitza ikusita, lehiakide 
guztiak goi-mailako artistak 
direla argi geratu zen. Jarraian, 

edizio honetako irabazleak au-
keratu zituen epaimahaiak: ka-
tegoria nagusian, lehen saria 
Rikardo Azkargortak jaso zuen. 
Bigarren saria, berriz, Piedad 
Santamariari eman zioten, hi-
rugarrena Eduardo Alsasuari 
eta laugarrena Julio Gomezi. 
Gazteen artean, Ane Pascual eta 
Amaia Basterrika saritu zituz-
ten, eta haurren mailan, berriz, 
Itziar Eirizek eta Malen Argoi-
tiak jaso zuten saria.

45 artistak hartu zuten parte 
domekako XLIII. Aire Zabaleko 
Pintura Lehiaketan 
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Nerea Lodosak zuzentzen duen Neledantza taldekoek Olatz 
de Andres goi-mailako irakaslearekin masterclass-a egin 
zuten aurreko astean, Ipurua kiroldegian. Ez da hori izango 
dantzari ezagunak Eibarrera egiten duen bisita bakarra, 
gaur 20:30ean Coliseo antzokian The Big Game ikuskizuna 
eskaintzen egongo da eta, +Sarea Euskadiko Antzoki Sarea-
ren eskutik eta Kultura sailak antolatuta. Sarrerak 8 euro 
balio du (6 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

Gaur zabalduko dute “Itzal ak-
tiboa” erakusketa Portalean. 
Erakusketari izena ematen dion 
taldea 2004an sortu zen artista 
talde baten eta arte garaikidean 
interesatuta zeuden hainbaten 
eskutik. Izenak Jorge Oteiza 
eskultorearen “Existe Dios al 
Noroeste” poemaren euskeraz-
ko bertsioan du jatorria.  Era-
kusketa honek euskal lurralde 
ezberdinetako 15 artista biltzen 
ditu: batzuk elkartearen sor-
tzaileak dira, beste batzuk sarritan egiten dute lan berare-
kin eta hiruk Itzal Aktiboa saria jaso dute. Azaroaren 22ra 
arte egongo da zabalik, ohiko ordutegian.

Bihar eskainiko dute “Liburuz liburu” kontakizuna liburu-
tegian, Zapatuko Ipuina egitasmoaren barruan antolatuta-
ko saioan. Ana Apikaren kontakizuna 18:00etan hasiko da 
eta lau urtetik gorako umeentzat pentsatuta dago. Sarrera 
doan izango da, baina parte hartzeko aurretik izena eman 
beharra dago, liburutegia@eibar.eus helbidera idatziz edo 
943708437 telefono zenbakira deituta. 

Neledantza taldekoak Olatz de 
Andres dantzariarekin ikasten

Gaur zabalduko dute Itzal Aktiboa 
erakusketa kolektiboa Portalean

Zapatuko Ipuina liburutegian

Bi zapatutan, azaroaren 7an 
eta 28an, Yoga ikastaroa eman-
go du Irune Astarloak, …eta               
kitto! Euskara Elkarteak Illu-
nabarrian egitasmoaren baitan 
antolatuta. Osasuna babesteko 
neurri guztiak zainduko dira 
eta taldea mugatua izango da 
(10-12 lagun). Saioak Arrate 
Kultur Elkarteko gela nagusian 
izango dira, 11:00etan, eta 90 
minutu inguru iraungo dute. 
Irakaslearen berbetan, “arike-
ta errezekin eta yogak ematen 
dizkigun baliabideak erabiliz, 
barnean daukagun potentziala 
azaleratu eta bizitzen ari garen 

egoerari aurre egiteko teknika 
desberdinak ikasiko ditugu”. 
Gaurtik aurrera eman daiteke 
izena (3 euro),  943200918 te-
lefono zenbakira deituta

Gaurtik aurrera eman daiteke 
izena ...eta kitto! elkarteak 
antolatu duen Yoga ikastarorako

Udalak eta Euskadiko Liburu 
Ganbarak antolatuta, gaur za-
baldu ditu ateak Eibarko Libu-
ru eta Disko Azokak. Azaroaren 
8ra arte egongo da martxan, 
ordutegi honetan: astebu-
ruan 12:00etatik 14:00eta-
ra eta 17:30etik 20:30era 
eta astelehenetik barixaku-
ra, berriz, 11:30etik 13:30era 
eta 17:30etik 20:30era (CO-
VID-19 dela-eta, gorabeherak 
egon daitezke ordutegian).

Liburu Ganbarako Asier 
Muniategiren berbetan, “no-
bedadeak eta aukerako libu-
ruak egongo dira salgai, denak 
%10eko deskontuarekin. Toti 
Martinez de Lezearen “Egu-

rra S.A.”, Anton Arriolaren “El 
diario de Josef Barath”, Jon 
Arretxeren azkena… Irakur-
leen artean ezagunak diren 
euskal idazleen (Karmele Jaio, 
Amets Arzallus, Kirmen Uribe, 
Harkaitz Cano…) lanak eros-
teko aukera egongo da, baita 
kanpoko idazle ezagunenak 
ere”.

Muniategik dioenez, “gaiei 
begiratuz gero, salduenen ar-
tean sukaldaritzaren inguruko 
liburuak, onddo eta perretxi-
koei buruzkoak eta historiari 
zein bidaiei buruzkoak daude. 
Haur eta gazteen artean, be-
rriz, euren gustoko pertsonaien 
lanak dira arrakastatsuenak”.

Gaurtik aurrera Liburu eta Disko 
Azoka hartuko du Untzagak
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EIBAR KLISK BATEAN

Eibarko formak. BAKARNE ELEJALDE
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Eibarko formak. BAKARNE ELEJALDE

DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Jose Miguel Agirresarobe Zubia. 86 urte. 2020-10-21.
• Anisia Quintana Rodriguez. 90 urte. 2020-10-24.
• Maura Martin Garcia. 87 urte. 2020-10-25.
• Mª Luisa Villagarcia Cano. 74 urte. 2020-10-26.
• Francisco Mora Peña. 88 urte. 2020-10-26.
• Victor Amutxastegi Ormaetxea. 83 urte. 2020-10-26.
• Mª Teresa Lopez Martinez. 91 urte. 2020-10-27.
• Mª Asuncion Azpitarte Areitiobiritxinaga.  
 72 urte. 2020-10-28.
• Enrique Laskurain Ezeolaza. 83 urte. 2020-10-28.

Hildakoak

• Danel Azketa Blanco. 2020-10-20.
• Danel Osoro Azpilikueta. 2020-10-20.
• Jon Mujika Lopez. 2020-10-22.

Jaiotakoak
BARIXAKUA 30
EGUNEZ |  Azkue (T. Etxebarria, 4)

ZAPATUA 31
EGUNEZ |  Zulueta (San Agustin, 5)

DOMEKA 1
EGUNEZ |  Morgado (San Agustin, 3)

ASTELEHENA 2
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 3
EGUNEZ |  Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUAZTENA 4
EGUNEZ |  Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 5
EGUNEZ |  Lekunberri (Isasi, 31)

BARIXAKUA 6
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

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

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

ESKELAK,  

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. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorional, MIKEL, 
artista! 4 urte! 
Atzokua egun 
poli-politta izana 
espero dogu, merezi 
dozu-eta. Patxo 
potolo bat etxekuen 
eta, bereziki, Alexen 
partez. Mua.

Zorionak, HIART! 
Azaruaren 4an 9 urte 
egingo dozuz-eta. 
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, zure 
neba Ekainaren 
partez.

Zorionak, ANDER, 
bixar 10 urte! 
Halloween eguna 
aprobetxatuta, egun 
terrorifiko zoragarrixa 
izan deizula. 
Famelixaren partez.

Zorionak, LANDER, 
astelehenian 4 urte 
egin dozuzelako. 
Jarraittu beti bezain 
irribarretsu. Musu 
haundi bat etxekuen 
eta, batez be, Aiora 
eta Izaroren partez.

Zorionak, EDER! 
Hillaren 28xan 7 urte 
egin zenduazen-eta.
Musu haundi bat 
Izaro, Aiur eta zure 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, ANE, 
astelehenian 3 urte 
egin zenduazen-eta. 
Famelixaren partez. 
Maite zaittugu.

Zorionak, 
ENEKO! Datorren 
astelehenian, 
azaruaren 2xan, 5 urte 
beteko dozuzelako. 
Patxo mordo bat 
etxekuen partetik.

Zorionak, LANDER,
 9 urte betetzen 
dozuz-eta. 
Txapelduna zara!!! 

Zorionak, GAIZKA, 
atzo 15 urte bete 
zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren eta, 
batez be, Garaziren 
partez.

Zorionak, EDURNE, 
eguaztenian 8 urte 
bete zenduazen-eta. 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez

Zorionak, MAIALEN, 
martitzenian 8 urte 
egin zenduazen-eta. 
Besarkada haundi bat 
eta patxito mordua 
etxekuen partez.

Ongi etorri, DANEL 
Osoro Azpilikueta, 
hillaren 20xan gure 
artera etorri ziñalako. 
Zorionak amatxo eta 
aitatxori. Famelixako 
guztien partetik. 

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 31n: 16:00
• 1ean: 16:00

“Gira mundial”
 Walt Dohm

1 ARETOA
• 31n: 20:00
• 1ean: 20:30
• 2an: 20:30
“El club de los divorciados”
Michael Youn

2 ARETOA
• 31n: 17:00, 20:00
• 1ean: 17:00, 20:00
• 2an: 20:30
“Una pastelería en Notting Hill”
Zuzendaria: Eliza Schroeder

ANTZOKIA
• 31n:  17:00 (1 aretoa), 20:00:00 
• 1ean: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 2an: 20:30
“Eso que tú me das”
Zuzendaria: Jordi Evole

Zorionak, ANE, martitzenian 3 urte beteko 
dozuzelako, eta LORE, ekaiñian egin zenduazen-
eta. Musu haundi bana etxekuen partez.

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 688 62 76 89
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

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Martxan dagoen ileapaindegia salgai, 
jubilazioa dela-eta. Tel. 943120218.

 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 
688735551.

 • Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta beste edozein laneta-
rako. Tel. 610668183.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Esperientzia eta 
erreferentziak. Tel. 612206409.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
603580369.

 • Emakume filipinarra eskaintzen da 
umeak edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Ingelesez ere egi-
ten du berba. Tel. 661874548.

 • Emakumea eskaintzen da etxeak gar-
bitzeko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Tel. 631114438.

 • Mutila eskaintzen da taberna edo jate-
txean kamarero jarduteko. Ostalaritza 
eta kafetegietako ikastaroa eginda. 
Tel. 612403253.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 631247809.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (titulua eta 9 urteko espe-
rientzia) eta etxeko garbiketak egite-
ko. Tel. 603514085.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
duka. Tel. 632267151.

 • Eibarko neska arduratsua eskaintzen 
da umeak zaintzeko eta etxeko laneta-
rako. Orduka. Tel. 658845081.

 • Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta peoi eta banatzaile la-
netarako. Tel. 632943447.

 • Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren 
titulua), baita umeak ere, eta etxeko 
lanak egiteko. Tel. 666197831.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 602123942.

 • Emakume eibartarra eta euskalduna 
eskaintzen da menpekotasun egoeran 
daudenei edozein lanetan laguntzeko. 
Urte askotako esperientzia. Tituludu-
na. Tel. 667376212.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (euren etxeetan artatzeko 
tituluarekin) eta garbiketak egiteko. 
Urtetako esperientzia. Tel. 617610706. 
Isabel.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 631398396.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 643278344.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
arratsaldez umeak zaintzeko. Tel. 
650257850.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko: asteburuetan interna eta astegu-
netan orduka. Esperientzia eta zain-
ketarako tituluarekin. Tel. 604120104.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 658398474.

 • Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko, eraikuntzan jarduteko edo 
mendian lan egiteko. Tel. 662415709.

 • Neska arduratsua eskaintzen da gar-
biketak egiteko eta umeak zintzeko. 
Tel. 602407338.

5. IRAKASKUNTZA¡

5.2. Eskaintzak
 • LH, DBH eta Batxilergoko laguntza-
klaseak ematen ditut. 1-3 laguneko 
taldeak. Tel. 678937827.

 • 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
 • Binilozko diskoak, singleak eta LP-ak 
erosten ditut. Tel. 688634326.

6.3. Galdu / Aurkitu
 • Smart-Band erloju urdina aurkitu ge-
nuen J. Etxeberria kalean hilaren 16an. 
Deitu. Tel. 656704387.
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