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“Tradizioa ez da mugiezina edo aldaezina. Beti erreibindikatu dut 
tradizioari traizio egitea... Oso gauza interesgarriak egin daitezke 
antzinako musikarekin garaikidetasunari eutsiz. Nahi dituzun 
elementuak erabili ditzakezu, zure musika zabaltzen duzun unean 
munduarena bihurtzen delako. Mikel Laboa edo Benito Lertxundi 
reggaeton moduan egokitzea ez da errespetu falta; agian artistari 
eta bere familiari ez zaio gustatuko. Nik autotunea erabili dut 
Iparragirreren ̀ Manuela´ kantatzeko eta ez dut uste sakrilegioa 
denik. Hip hopak edota musika latinoagoek soinuaren estanda-
rizazioa ekarri dute, eta jende asko elkarri kopiatzen dabil. Garai 
batean ahozkotasuna erabiltzen zen doinuak gure memorian fin-
katzeko, eta kantaren pasarteak aldatuz joaten ziren. Gaur egun, 
abesti bat grabatzerakoan kanta bere horretan uzten duzu betiko 
zentzu ̀ lapidario´ batean. Euskal Herrian, gainera, tradizionalki 
nahiko klasistak eta arrazistak izan gara Espainiako hegoaldetik 
zetozen soinuekiko”

IBAN URIZAR ̀ AMORANTE´, musikaria

"`Patria´ ospetsua eta eleberrian oinarritutako seriea ETAk armak 
uztea erabakitzen duenean abiatzen dira, baina Espainiako hirita-
rren erdiak uste du oraindik indarrean dagoela. Hori ondorioztatu 
dute egindako inkesta batean, jakin beharko bagenu ere zeintzuk 
ziren zehazki egindako galderak. Alde ona ateratzeko ahalegina 
egiten badugu, esango genuke inkestatuen beste erdia behintzat 
pasatuko zela Donostiatik pintxoak jatera azken hamarkada hone-
tan. Egia esateko, ETA indarrean dagoela usteak, nahiz eta ekin-
tzarik ez egin, guztia ulertezina bihurtzen du, lengoaiatik hasita. 
Bide horri jarraituta, uste dezakezu austro-hungariar inperioa ere 
indarrean dagoela, nahiz eta dagoeneko legerik ez duen egiten” 

ALBERTO MOYANO, zutabegilea

NAHITTANAHIEZ.- Derrigorrian. Gaztelerazko ‘a la fuerza’. “Nahittanahiez, bijilixia egin dogu 
gaur, ez gendualako dirurik okelatarako”. 

NAHITTANAHIEZKO.- Derrigorrezkoa, gaztelerazko ‘obligatorio’. “Domeketan, nahittanahiez-
kua da, modara txukun-txukun jantzitta foballera ta konziertura juan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
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Astean esanakEskutitzak

Oharra

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko orduan 
gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak 
sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. Horrez gain, 
nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dago-
kionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Luzera 
hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori 
beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu 
iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko bertan 
kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 

Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea 
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso eta orden 
horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke (Urkizu, 
11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

Erredakzioa
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>>>  Debegesa garapen agentziak zortzigarrenez abiatu du Hazilan 
programa. Debabarrenean enplegua sustatzea helburu duen egi-
tasmoaren edizio honetan langabezian dauden zazpi partaidek (25 
eta 44 urte bitartekoak) osatzen dute taldea. Arduradunek azaldu 
dutenez, “sektore desberdinetatik datoz, hala nola, ingeniaritza, 
enpresen kudeaketa, robotika edota filosofia, besteak beste. Edi-
zio berezi honetan klaseak online eta presentzialak izango dira 
eta protokolo guztiak mantenduko dira ikasle eta irakaslearen 
segurtasuna bermatzeko”.

Azarora bitartean arituko dira formakuntza jasotzen, lane-
ratzea errazteko asmoz: “Batetik, konpetentzia pertsonalak eta 
profesionalak hobetzeko trebakuntza jasotzen dute, lan mun-
dura sartzea erraztuko dieten erreminten bitartez eta, bestetik, 
proiektuen kudeaketa arloko ezagutza eta trebezia lantzen dute 
metodologia berritzaileen bitartez”.

Zortzigarrenez ipini dute 
martxan Hazilan programa, 
zazpi partaiderekin

>>>  Eibarko Dendarien Elkar-
teak “Erosketen ibilbidea” kan-
paina ipini du martxan berriz 
ere. Parte hartzeko azaroaren 
5etik 28ra bitartean Denda-
rien Elkarteko kide diren ha-
mar dendatan hamar erosketa 
egin behar dira (guztira 200 
euro edo gehiago gastatu behar 
dira), bakoitzari dagokion to-
kian zigilu-marka ipini eta tike-
tak ondo gorde, 50 euroko ba-
lioa duten 140 erosketa-txartel 
oparituko dituzte-eta. 

Azaldu dutenez, zigilu-mar-
kak ipintzeko orria beteta du-

ten bezeroak Eibarko Denda-
rien Elkartearekin kontaktuan 
ipini beharko dira, 943121175 
edo 688714163 telefono zen-
bakietara deituta, eta dena zu-
zen dagoela ikusteko hitzordua 
emango diete (telefonoetara 
deitzeko ordutegia 09:00eta-
tik 17:00etara da, astelehene-
tik eguenera, eta barixakuetan, 
berriz, 08:00etatik 15:00ak bi-
tartekoa). Erosketa-txartelak 
bezeroek orriak behar bezala 
beteta entregatzen joan ahala 
banatzen joango dira, denak 
amaitu arte.

Eibarko Dendarien Elkartearen 
“Erosketen ibilbidea” martxan

>>>  Auto batek istripu ikus-
garria izan zuen eguaztenean: 
guztiz argitu bariko arrazoiak 
tartean zirela, gidariak kon-
trola galdu eta errepidetik ir-
ten zen automobila, Ardantza 
eta San Juan kaleek bat egi-
ten duten puntuan, eta Villalba 
supermerkatuaren alboan da-
goen oinezkoen babesguneko 
kontenedore berdearen aur-
ka talka egin zuen. Ezbeharra 
16:10ak inguruan gertatu zen 
eta garabiak eraman behar izan 
zuen autoa. Zorionez, ez zen 
inor zauritu.

Auto istripu 
ikusgarria gertatu 
da herri barruan

>>>  Eibarko Kirol Patronatoak 
jakinarazi duenez, astelehenaz 
geroztik jarduera guztiak es-
kaintzen hasi dira berriro, in-
darrean dagoen araudiaren ara-
bera bada ere. Beraz, uretan, 
gela-barruan zein kanpoaldean 
egin ohi diren kirol jarduera 
guztiak berriz praktikatzeko 
aukera izango da: igeriketa, 
acuarunning, karatea, tenisa, 
yoga, dantza, zumba, fitness, 
pilates, spinning, K-stretch, te-
nisa... Modalitate guztietako 
klaseak ez ezik, entrenamen-
duak ere egiten hasi direla ja-
kinarazi dute.

Kirol instalazioen funtzio-
namenduari buruzko azalpen 

zehatzak jasotzeko interesa 
duenak, edo jarduera guztiei 
buruzko xehetasunak kon-
tsultatu nahi izanez gero, in-
ternetera,  www.eibarkirola.
eus helbidera jo dezake edo, 
bestela, 943203240 telefono 
zenbakira deitu.

Kirol Patronatoaren jarduera 
guztiak martxan daude berriro
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>>>  Errebalgo lanetan atze-
man dituzten irregulartasu-
nen kontrako helegitea aur-
keztu du Eibarko Elkarrekin 
Podemos alderdiak. Errebal-
go eraikinaren lanari buruz-
ko espedientea gainbegiratu 
duten euren aholkulari tek-
nikoen gomendioei jarraituta 
aurkeztu dute lanei egindako 
moldaketaren inguruko erre-
kurtsoa, Kontratuen Inguruko 
Errekurtsoen Administrazio 
Organoan (KEAO).

Isabel Fernandez Pejenau-
te bozeramailearen berbetan, 
“uztailean lanen aldaketen 

kontrako botoa eman genuen 
eta, beraz, errekurtsoa aurkez-
teko ardura hori hartzea da-
gokit orain. KEAO-k errekur-
tsoa aurkezteko legitimitatea 
dudala aitortzea eta guretzat 
irregulartasunak diren horiek 
ondo begiratzea espero dugu”.

Lan batzuk behin-betiko 
onarpena jaso aurretik egin 
izana, %53tik gorako azpikon-
tratazioa egotea edo fakturak 
ordaintzeko orduan egindako 
irregulartasunak aipatu dituz-
te, besteak beste. Lanak lehen-
bailehen amaituta ikusi nahi 
dituzte, “baina legeak beteta”.

>>>  Eguazten arratsaldean 
elkarretaratzea egin zen anbu-
latorio parean, “Osasungintza 
publikoa defendatu!” goibu-
ruari jarraituta. Eibarren ez 
ezik, beste herri askotan egin 
ziren kontzentrazioak, lehen 
arretarako baliabide gehiago 
eta osasungintzan gehiago in-
bertitzea eskatzeko, besteak 
beste. Datorren eguaztenean 
ere egingo da elkarretaratzea, 
19:00etan anbulatorio parean. 
Horrela, herritarrek babesa 
eman nahi diete greba deitu 
duten Osakidetzako langileei. 
Izan ere, Osakidetzako sindi-
katu guztiek atzorako greba 
deitu zuten Gipuzkoan, “kali-

tatezko eta eskubidedun osa-
sun publikoaren alde”. Eskae-
ren artean osasun publikorako 
aurrekontu handiagoa, lan-
gileen kopurua handitzea eta 
egonkortzea, murrizketekin 
amaitzea, pribatizazioarekin 
amaitzea eta langileen osasu-
na eta segurtasuna bermatzea 
daude. Gauza bera eskatzeko 
greba urriaren 29an egin zuten 
Araban, eta Bizkaian azaroa-
ren 12rako dago deituta. 

Herritarrei gogorarazi nahi 
diete “orain grebara goazenak 
pandemiaren unerik zailene-
tan atsedenik gabe lanean ari-
tu ginen pertsona berberak” 
direla.

Errebalgo lanen inguruko 
errekurtsoa aurkeztu dute

Osasun sistema publikoaren 
aldeko kontzentrazioa egin da 
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TUTULUMENDI

Idurre Iriondo

>>>  Ipuruako merkatu zaha-
rreko eraikinaren erabilera 
zehaztu eta adosteko prozesu 
parte-hartzailearen hiruga-
rren eta azken bilera azaroa-
ren 19an (eguenean) izango da, 
18:00etatik 20:30era, eta modu 
telematikoan egingo dute. Be-
rez, bilera urriaren 21ean zen 
egitekoa, baina bertan behera 
laga behar izan zuten “antola-
tzaileetako bat, arrazoi pertso-
nalak tarteko, ezin izan zelako 
joan”. Pandemiaren gaur egun-
go osasun-egoera ikusita, bilku-
ra ez presentziala izatea erabaki 
da. Parte hartu nahi dutenek 
aurretik esan beharko dute eta, 
horretarako, alkatetza@eibar.
eus helbidera idatzi beharko 
dute, azaroaren 16ko 15:00ak 
baino lehen. Ondoren, mezu 
guztiek jasoko dute saioan par-
te hartzeko beharrezkoa den      
link-a edo esteka.

Aurreratu dutenez, “hiruga-
rrena eta azkena izango den 
saioan, merkatu zaharraren 
eraikina dinamizatzeko anto-
laketa eta jardueren eta proiek-
tuen helburuak aztertuko dira, 

besteak beste. Hala, zehaztu 
egingo dira zer toki egokitu 
behar diren azpiegituran eta, 
horren arabera, proiektua 
egingo da higiezina berrone-
ratzeko”. 

Urte hasieran ekin zioten 
Ipuruako Merkatu zaharreko 
eraikinaren erabilerak zehaz-
teko prozedurari, auzokide tal-
de baten eskutik martxan ipini 
zen parte-hartze prozesuarekin. 
Asmoa, orain erabiltzen ez den 
eraikina  herritarrentzat topa-
gune bilakatzea da.

>>>  Azaroaren 10era arte lu-
zatu dute Eibarko Udalaren 
eta herritarren arteko komu-
nikazioa baloratzeko inkesta 
betetzeko epea. Inkestari esker 
Udalaren eta herritarren arte-
ko komunikazioa hobetu nahi 
dute eta, horregatik, jende guz-
tia animatu nahi dute inkesta 
betetzera. Inkesta anonimoa 
eta konfidentziala da eta Uda-
laren webgunearen bidez bete 
daiteke, www.eibar.eus helbi-
dean sartuta. 

Udaletik azaldu dutenez, “in-
kesta horren bidez lortutako 
emaitzak komunikazio insti-
tuzionalaren eta udal-garden-
tasunaren arloan Udalak duen 

egoeraren azterketa osatzeko 
erabiliko dira  bakar-bakarrik”. 
Aipatutako azterketa hori Ei-
barko Udalak martxan duen 
Komunikazio eta Gardentasun 
Plan berriaren baitan kokatu-
ta dago.

>>>  Gurasoak ere eskolara egi-
tasmoan parte hartzeko azken 
plazak geratzen dira. Euske-
ra ikasi nahi duten gurasoekin 
talde bi egongo dira, bat ha-
siera mailakoa eta bestea erdi 
mailakoa. Hasiera mailako tal-
deak martitzen eta eguenetan 
jasoko ditu klaseak, 09:30etik 
11:30era, Portalean. Eta erdi 
mailako taldearentzat klaseak 

ere martitzen eta eguenetan 
izango dira, 14:30etik 16:30era 
edo 14:00etatik 16:00etara, ho-
riek ere Portalean.

Denera 100 orduko iraupe-
na duen ikastaro osoak 66 euro 
balio ditu (33 euro RGI jaso-
tzaileen kasuan). Interesatuek 
943708426 telefonora deitu 
edo euskara@eibar.eus helbi-
dera idatzi dezakete.

Azaroaren 19an egingo da 
Ipuruako merkatu plazaren 
erabilerak zehazteko azken 
bilera, modu telematikoan

Udalaren inkesta betetzeko epea 
martitzenera arte luzatu dute

“Gurasoak ere eskolara” taldeetan 
izena emateko azken plazak
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>>>  Hasi da Errigoraren udaz-
keneko kanpaina. Nafarroa 
hegoalde eta erdialdeko pro-
duktuez osatutako hiru saski 
eskainiko dira oraingoan (sas-
ki beltza edo betikoa eta ber-
dea edo ekologikoa 65 eurotan 
eta zuria edo berezia, berriz, 75 
eurotan), azaroaren 12ra  arte. 
Betiko moduan, auzolanari es-
ker jasotakoaren %25 bertako 
euskalgintzara bideratuko da. 

Eskaerak internet bidez, www.
errigora.eus helbidean egin dai-
tezke eta online ordaintzeko au-
kera ere badagoela gogorarazi 
nahi diote jendeari. Eibarren 
eskatutako otarrak azaroaren 
24an (martitzena) banatuko 
dituzte, Untzagako jubilatu 
etxean, 17:00etatik 20:00eta-
ra. Banaketa egiteko segurtasun 
neurriak hartuko dituztela az-
pimarratu dute.

>>>  Zapatu honetarako mobili-
zazioa deitu du Zaldibar Argitu 
plataformak, zabortegiko hon-
damendia gertatu zela 9 hilabe-
te direla gogoratzeko eta Joa-
quin Beltranen gorpua aurkitu 
dezatela eskatzeko. Untzagan 
18:00etan hasiko da ekitaldia, 
osasun eta segurtasun neurri 
guztiak beteta.

Zaldibar Argituk 
kontzentrazioa 
deitu du biharko

>>>  Udalak jakinarazi duenez, 
Eibarko Udaltzaingoak zortzi 
zehapen-espediente ireki diz-
kie asteburuan herriko ostala-
ritza-establezimenduei, CO-
VID-19 pandemiaren eragina 
murrizteko Eusko Jaurlaritzak 
ezarritako osasun-araudia ez 
betetzeagatik. Tabernez gain, 
Udaltzaingoak eta Ertzaintzak 
hogei bat laguneri ere zehapen-
espedienteak ireki dizkie arau-
dia ez betetzeagatik.

Azaldu dutenez, ostalaritza-
establezimenduei jarritako zor-
tzi espedienteak batik bat hona-
ko arrazoi hauengatik zabaldu 
dira: terrazetan baimendutako 
mahaiak baino gehiago eduki-
tzeagatik, maskarilla jarri gabe 
egoteagatik edo sei lagunetik 
gorako taldeak egoteagatik. Ez 
da egon salaketarik establezi-
menduen itxiera-ordutegia ez 
betetzeagatik. Banakako zeha-
penei dagokienez, etxeratze-

agindua ez betetzea, botiloiak 
egitea eta musukoa ez erabil-
tzea izan dira zigorra ezartzeko 
arrazoiak. 

Datu horien berri izatean eta 
azken egunotako kutsatu-ko-
puruak ikusita, Miguel de los 
Toyos alkatea “gutxiengo ba-
ten” jarrerarekin kexatu da: 
“Nahiz eta argi laga zer egin 
daitekeen eta zer ez, oraindik 
ere batzuek ez dituzte arauak 
betetzen, batez ere aisialdian 
eta harreman sozialetan”. Al-
katearen iritziz, “jendeari kos-
tatzen ari zaio neurriak bete-
tzea” eta, ondorioz, “Eibarren 
kutsatuen kopuruak goraka 
egin du modu kezkagarrian”. 
Horren harira, arazoa ez dela 
isunekin konpontzen, “baizik 
eta erantzukizun indibidual eta 
kolektiboarekin, eta jendeak 
aholku guztiak betez” adierazi 
du. Erantzukizunez jokatzea 
eskatu dio jendeari berriz ere.

COVID-19 dela-eta, zentzuz 
jokatzea eta neurriak 
betetzea eskatu du alkateak

Hilaren 12ra arte eska daitezke 
Errigoraren kanpainako saskiak
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Gaztaiñerre ospatzeko kalejira eta ondra-janak antolatu zituen 
AEK euskaltegiak. Eta As Burgas Galiziako Kultur Etxeak Ma-
gosto Jaia antolatu zuen. Nagusilan boluntarioen elkarteak jaso 
zuen Gure Balioak 2019 Saria Coliseoan egindako ekitaldian. 
Debabarrena Tripontziak lehiaketa antolatu zen seigarrenez, 
jatetxeetan eskainitako menuekin. Hauteskunde orokorrak 
egin ziren. Zientzia Astearen barruan, Bergarako ZTB jardu-
naldiak antolatu zituzten. Deporreko mendizaleak Huescako 
Guaranera joan ziren zubia aprobetxatuz. Aitor Hernandez 
ermuarrak asteburuan jokatutako hiru probak bereganatu zi-
tuen ziklo-krosean. Jon Maiak irabazi zuen Coliseoan egin zen 
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako saioa. Zumaiako Otezu-
ri egoitzakoek SD Eibarri eskertu zioten Eibar-Celta partidua 
ikusteko emandako gonbidapenak.   

1- Zumaiako Otezuri egoitzakoek Eibar-Celta partidua ikusi zu-
ten Ipuruan. 2- Gaztañerre Egunean Marisa Guillermo omen-
du zuten AEK-koek. 3- Aitor Hernandezek hirutik hiru irabazi 
zituen zubian. 4- Os Galaicos taldeak girotu zuen Magosto 
Jaia. 5- Jon Maia izan zen onena txapelketako Coliseoko ber-
tso-saioan. 6- Deporreko mendizaleak Huescaraino joan ziren 
hainbat txango egiteko.

1 2

3

4

5 6
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Eibarrek elkartasun-sare 
sendoa du eta hainbat dira 
urkoari laguntzeko prest 

dauden norbanakoak eta elkar-
teak. Gurutze Gorriak eta Tan-
danacuik (La Salleko GKEak), 
adibidez, elkarlanean jardun 
dute hainbatetan eta, Eibar 
eta Ermuko Gurutze Gorriko 
kideak azaldu digutenez, “eli-
kagaien entrega batean Gabo-
netan umeei ematen zaien jos-
tailuen gaiaz jardun genuen”. 
Izan ere, COVID-19ak era-
gindako egoeraren ondorioz 
Tandanacuik ezin izango du 
aurreko urteetan egiten zituen 
ekintzak egin eta jasotzen zi-
tuen 400-500 euroak bildu. 
“Beraz, tonbola solidarioa egi-
tea pentsatu genuen, egoera 
txar hau ez dezaten beti berdi-
nek ordaindu, hau da, umeek”, 
diote.

Boluntario-taldeak lan egite-
ko eta solidarioa izateko duen 
gogoaren emaitza da tonbola 
solidarioa. Edozein laguntza es-
ker onez hartzen da sasoi hone-
tan eta herritar askok egin dute 
bat Gurutze Gorriarekin. “Bo-
luntario-talde gaztea dugu eta, 
demaseko ideiak edukitzeaz 
gain, gauzak egiteko gogoz dau-
de”, Gurutze Gorrikoen berbe-
tan. “Konfinamendua ezarri 
zen momentutik gogor egiten 
dihardute lan (zaharrei eroske-
tak egiten, txakurrak pasiatzen, 
arazoak dituzten umeekin…) 
eta, pandemiaz haratago, bo-
luntariotza-lanetan jarraitze-
ko gogoz daude”, euren ustez.

Mota guztietako sariak
Tandanacui, Gurutze Gorria 
eta eurekin buru-belarri lagun-
tzen dabiltzan boluntarioak 
berehala jarri ziren martxan 

tonbola antolatzeko eta herri-
ko denda, taberna, negozio eta 
norbanakoekin kontaktua egin 
zuten bertan sarituko dituz-
ten gauzak biltzeko. Hasieran 
Eibarren egiteko ekintza izan 
behar zen, baina Gurutze Go-
rria Eibar, Ermua eta Malla-
biaz arduratzen denez, Ermu-
ko hainbat komertziotan ere 
hasi dira tonbolarako gauzak 
biltzen.

Egitasmoa martxan jarri zu-
tenetik hainbat ate jo dituzte 
eta jaso duten erantzuna bi-
kaina dela diote. “100 ate jo ba-
ditugu, 85ek baietz esan digu-
te”, euren berbetan. Tonbolan 
banatuko diren sariak ezber-
dinak eta guztion gustokoak 
izan daitezen, mota guztieta-
ko sariak lortzen saiatzen ari 
dira: txirrindularitzarekin ze-
rikusia dutenak, errugbiarekin, 
tabernek eskaintzen dituzten 
gauzak, dendetako baleak… 
"Eta Sevilla taldeko Joan Jor-
dan foballariak bere kamiseta 
eskaini digu”, diote. “Tonbola 
egin baino egun bat lehenago-
ra arte sariak jasotzen ibiliko 
gara. Beraz, norbaitek ekime-
nean lagundu nahi badu, bada-
go aukera”. Gainera, elkarteez 
gain, norbanakoek ere lagundu 
dezakete.

Data zehaztu gabe
Antolatzaileek azaroaren 
amaierako asteburu baten egin 
nahi zuten tonbola, barixakuan 
hasita domekara arte, baina 
egoera nola jarri den ikusita, 
data atzeratu behar izan dute. 
Nahiz eta oraindik data berria 
zehaztea ezinezkoa den, aben-
duaren erdialdea baino lehe-
nago egitea espero dute. Dena 
dela, ilusio handiz jarraitzen 

Umeen 
irribarrea ez da 
jolas kontua
Eibarko Gurutze Gorrikoek argi dute gaur egun bizi 
dugun sasoia ez dela erraza. Orain, aspaldiko Gabon 
arraroenak hurbil ditugunean, umeak dira euren ardura 
handienetako bat. “Umeek ez dute egoera honen 
kulparik”, diote argi eta garbi. Horregatik, etxeko 
txikienei jostailurik falta ez izateko, tonbola solidarioa 
prestatzen dihardute eta, urtero bezala, jostailuak 
biltzen ibiliko dira behar gehien dituztenei banatzeko.
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dute egitasmoa prestatzen, sa-
riak pilatzen eta ate gehiago  
jotzen.

Gauzak ondo, tonbola Un-
tzagan egingo da eta, horreta-
rako, osasun- eta segurtasun-
neurri guztiak beteko dituen 
postua jarriko dute. “…eta kit-
to!-koek Arraten egiten duzuen 
Kittonbolaren antzekoa izango 
da: txartela erosi, zabaldu, sa-
ria ote duen ikusi eta, horrela 
bada, bertan jasoko du saria 
jendeak”, azaldu digute. “Sari 
potolo bat lortzen badugu, tiket 
bakoitzean zenbaki bat jarri-
ko dugu eta amaieran zozketa 
egingo dugu".

Helburua umeentzako jos-
tailuak erosteko dirua lortzea 
denez, tonbolan ahalik eta jen-
de gehienak parte hartzea nahi 
dute eta, horretarako, txartelen 

prezioa “eskuragarria” izan-
go da euren berbetan. “Zehaz-
tu gabe badago ere, txartelen 
prezioa euro batekoa izango 
da gehienez”, diote.

‘Haien eskubideak jokoan’
Aurreko urteetan Gabonen in-
guruan egindako kanpainak go-
goan, “aurten ere Eibarko jen-
deak erantzungo duela uste 
dugu”, diote Gurutze Gorrikoek. 
Tonbola egitasmo berria da, bai-
na jostailuak batzeko kanpaina 
aski ezaguna da herrian eta ba-
bes osoa jaso du orain arte egin 
diren edizio guztietan. “Eibar 
FT-k, adibidez, partiduetarako 
sarrerak ematen zituen jostai-
luen truke, baina orain ez dago 
foball partidurik eta bide be-
rriak bilatu behar izan ditugu”, 
kontatu digute.

Aurten, Gurutze Gorriak 
‘Haien eskubideak jokoan’ goi-
buruarekin egingo du jostailuak 
batzeko kanpaina, “haur guztiek 
belikoak eta sexistak ez diren 
jostailu berriak eduki ditzaten”, 
kanpainaren web orrialdean 
(susderechosenjuego.com) 
azaltzen denez. Beraz, ekimen 

bi egingo dira herrian umeak 
jostailu barik geratu ez daite-
zen. “Nahiz eta etxean egon, 
jostailuek ilusio handia egiten 
die umeei eta jostailu berriak 
eskaintzeak bizipoza ematen 
die”, Gurutze Gorrikoen ustez.

Jasoko diren jostailuak, be-
likoak eta sexistak ez izateaz 
gain, berriak izan behar dira. 
Musika-jostailuak, eraikun-
tza-jokoak, kirol-jostailuak, 
peluxeak edo bestelako jostai-
lu batzuk jasoko dituzte, eta 
susderechosenjuego.com web 
orriaren bitartez eman ahal 
izango da laguntza.

Gipuzkoako erizainak irudi
Gurutze Gorriak egiten duen 
lanaz gain, Eibarko Elikagaien 
Bankuak elikagaiak banatzen 
dihardu beharrak dituen biz-

Herriko elkarteek, komertzioek eta norbanakoek hainbat sari eman dituzte tonbola solidarioa egiteko. GURUTZE GORRIA

“Boluntario-
talde gaztea 
dugu eta, 
demaseko ideiak 
edukitzeaz gain, 
lan egiteko 
gogoz daude”



GEURE GAIA 11…eta kitto!
1162. zenbakia

tanleen artean azken urteo-
tan. Egin nahi izango ez zuke-
ten lana da, baina taldeari eta 
boluntarioei esker jaten dute 
familia askok eta, ondorioz, 
berebiziko laguntza da. “Ta-
malez, gero eta jende gehiagok 
du behar hori”, dio Eibarko Eli-
kagaien Bankuko arduradunak.

Elikagaiak banatu ahal izate-
ko, elikagaiak bildu egin behar 
dira lehenik eta azaroan bilketa 
handia egiten dihardute. Aur-
ten, egoerak behartuta, modu 
ezberdinean egingo da elikagai-
bilketa. Izan ere, pandemiaren 
ondorioz ezarritako neurriak 
jarraituz eta jende pilaketak 
saihesteko asmoz, ez da elika-
gaien banaketa modu fisikoan 
egingo. “Txartel batzuen bidez 
egingo da, elikagaietarako bonu 
gisa”, Belen Mendez de Vigo Gi-

puzkoako Elikagaien Bankuko 
presidentearen berbetan, “hala 
ere, Elikagaien Bankua eta bo-
luntarioak dendetan egongo 
dira, nahiz eta gutxiago izan”.

Aurtengo kanpainan Gi-
puzkoako Erizaintza Elkargo 
Ofiziala (COEGI) izango da 
kanpainaren irudia, Gipuz-
koan lanean ari diren 5.000 
erizain ordezkatuz. Pilar Le-
kuona COEGIko presidenteak 
Donostian egindako prentsau-
rrekoan Gipuzkoako Elikagaien 
Bankuak egiten duen lana go-
raipatu zuen eta, bestetik, go-
goratu zuen 2020. urtea Erizai-
nen eta Emaginen Nazioarteko 
urtea dela eta pozik daudela 
lanbideari egindako aitorpe-
narengatik. Zalantzarik gabe, 
erizainek inoiz ahaztuko ez du-
ten urtea izango da.

Konfinamendu sasoitik Gurutze Gorriko boluntarioek lan handia egiten dihardute behar gehien dituzten herritarrei laguntzeko. GURUTZE GORRIA

Gipuzkoako Elikagaien Bankuak bilketa handia dihardu egiten azaroan. 
GIPUZKOAKO ELIKAGAIEN BANKUA
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COVID-19

COVID-19ak udalerrietan 
duen eragina neurtzeko ko-
loretako semaforo sistema ja-
rri du martxan Jaurlaritzak, 
eta Eibar kolore gorrian dago 
urriaren 19az geroztik. Ha-
rrezkero, intzidentzia-tasa 
etengabe  joan da igotzen eta 
eguaztenean 1.758an geun-
den; Eibarkoa EAE osoko da-
turik altuenetakoa da (aurretik 
Zumaia, Ordizia eta Urnieta 
daude).

Gauzak horrela, COVID-
19ak Eibarren duen tasari 
erreparatuz, baheketa masiboa  
egingo du Osakidetzak Eiba-

rren dtaorren astean. Kezkatu-
ta daude herriko egoerarekin 
eta “lehenbailehen” egin behar 
direla uste dute adituek, "ku-
tsatze intzidentzia gehiagora 
joan ez dadin. Asintomatikoak 
azaleratzea garrantzitsua da”.

Baheketa masiboa datorren 
astean Eibarren
Osakidetzak baieztatu duenez, 
Eibarren baheketa masiboa 
egiten hasiko dira astelehe-
nean, Eibar Ospitalean. Aza-
roaren 9tik 13ra bitartean egin-
go dituzte PCR probak, 13 eta 
40 urte bitarteko eibartarren 

artean. Baldintza horiek bete 
eta proba egiteko interesa du-
tenek hitzordua eskatzeko 943 
03 26 44 telefono zenbakira 
deitu beharko dute, gaurtik  
aurrera (barixakua). 09:00ak 
baino lehen ez deitzeko eska-
tu dute. 

Urria eta azaroa
Debabarrena eskualde osoa-
ri begiratuta, urriaren 1etik 
eguaztenera arte (azaroak 4) 
1.497 lagunek eman dute po-
sitibo COVID-19aren detek-
zio-probetan. Bigarren olatu 
honetan, eskualdeko positi-

1.346 positibo metatu dira Eibarren, 
horietako 664 urritik aurrera

Egoera kezkagarria eta larria da orokorrean, baina bereziki Gipuzkoan. Eta Eibar ere ez da inondik inora libratzen. 
Pandemiaren bigarren olatu honetan datu kezkagarriak izan ditu Eibarrek. Joan den asteburuko 134 kasu positiboen 

ondoren, egoera gero eta gehiago okertu da azken egunetan: astelehenean 46 positibo berri izan genituen, 
54 martitzenean eta 41 eguaztenean. Urriaren 1etik aurrera 664 kasu berri atzeman dituzte Eibarren, eta 

intzidentzia-tasa 1.758,06ean dago.

“Gipuzkoako 
eta EAEko 
intzidentzia 
tasarik 
altuenetakoa 
dauka Eibarrek, 
1.758,06”

Positibo berrien eboluzioa egunez egun  
Eibarren (urritik azaroaren 4ra arte)
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COVID-19

Azken asteetako positibo 
berriak Eibarren

EIBAR 1.163 27.246 4.268,5
ERMUA 789 16.039 4.919,3
ELGOIBAR 427 11.585 3.685,8
DEBA 210 5.445 3.856,7
MUTRIKU 163 5.334 3.055,9
SORALUZE 157 3.937 3.987,8
MENDARO 55 2.139 2.571,3
MALLABIA 29 1.174 2.470,2
  

Positiboak Biztanleak Tasa 
100.000 

biztanleko

boen %44,3 Eibarren detektatu 
dituzte, zehazki 664. Gainera-
ko herrietan hauek izan dira 
kopuruak: 334 Ermuan; 203 
Elgoibarren;  101 Deban; 97 
Soraluzen; 43 Mutrikun; 33 
Mendaron; eta 22 Mallabian.

1.346 positibo metatu dira  
Eibarren
Osasun Sailak  astero ateratzen 
duen datu metatuen txostena-
ren arabera,  Eibarren 1.163 po-
sitibo erregistratu dira pande-

mia hasi zenetik azaroaren 1era 
arte. Horietako 481 –hau da, 
%41,35– urrian zenbatu dira, 
eta egoerak apur bat okerrera 
egin du azaroko lehen egunetan 
(lau egunetan 183 kasu baiez-
tatu dituzte). Debabarreneko 
zortzi herrietan, guztira, 2.993 
lagun izan dira urrira arte po-
sitibo eman dutenak.

46 hildako azken astean
Urriaren 26tik azaroaren 1era 
bitarteko astean metatutako 

datuak aztertu ondoren, Osa-
sun Sailak jakinarazi du 46 
heriotza izan direla COVID-
19arekin zuzeneko kausa gisa, 
hau da, urriaren 19tik 25era 
bitarteko astean baino hildako 
bat gehiago.

Eguaztenean 14.668 test 
diagnostiko egin zituzten, eta 
1.461 positiboak izan ziren. Po-
sitiboen portzentajea %10ekoa 
da beraz. Ospitaleen egoera 
dela eta, COVIDaren ondorioz 
76 pertsona ospitaleratu zituz-
ten atzo, eta COVIDa duten 111 
lagun ZIUn daude.

Euskal Autonomia Erkide-
goan erregistratutako positi-
bo berri guztietatik, 671 Gi-
puzkoan zenbatu dituzte, 621 
Bizkaian eta 152 Araban. Gai-
nera, Euskaditik kanpo bizi 
diren edo egoitza ezezaguna 
duten bederatzi lagunek positi-
bo eman dute EAEn egindako 
testetan.

Intzidentzia-tasa metatuak 
gora egiten jarraitzen du. Azken 
hamalau egunetan 100.000 
biztanleko 763,02 kasu izan 
dira Euskadin, 1.031,38 Gi-
puzkoan, 649,95 Bizkaian eta 
510,72 Araban.

Neurri berrien atarian
Aste honetan Bingen Zupiria 
Jaurlaritzaren bozeramaileak 
azpimarratu duenez, udabe-
rrian konfinamendu orokorra 
ezarri zuten, "Europan gogo-
rrena", eta bertan behera laga 
zituzten aurrez aurreko lana 
eta hezkuntza. "Denok daki-
gu zer ondorio izango dituen, 
eta Eusko Jaurlaritza tematuta 
dago egoera horretara itzul-
tzea saihesteko. Erabaki guz-
tiek dute helburu hori ", berre-
tsi du. "Formula aurkitu behar 
da herritarren eta administra-
zioen artean".

Alarma-egoeraren dekretua 
aldatzeko eskatu dio Eusko 
Jaurlaritzak Espainiako Gober-
nuari, etxeko konfinamendua 
aplikatu beharko balitz berme 
juridiko guztiak izan ditzan. Er-
kidegoetako osasun arduradu-
nek eguazten honetan burutu 
duten bileran egin du eskaera 
hori Iñigo Urkulluren Gober-
nuak. Lehendakariak zuzen-
tzen duen adituen batzordeak 
gaur (aldizkari honen edizioa 
itxita zegoenean) egitekoa zuen 
bilera, neurri murriztaile be-
rriak ezarri ala ez erabakitzeko.

Pandemia hasi zenetik 
azaroaren 1era arte metatutako  

positiboak Debabarrenean

COVID-19ak Eibarren duen intzidentzia-tasa altua ikusita, baheketa masiboa 
egibgo da astelehenetik barixakura 13-40 urte bitarteko biztanleen artean. 
RAY MUÑOZ.
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>>>  Bertso Paper lehiaketak ja-
rraipena izaten du San Andres 
Bertso Jaialdiarekin. Norma-
lean San Andres jaien inguruan 
izaten da, jai egunaren aurreko 
barixakuan edo domekan, Por-
taleko areto nagusian. Aurten, 
berritasunekin dator jaialdia: 
“Barixaku edo domeketan egin 
izan dugu orain arte, baina, 
aurten, egoerak hala behartu-
ta, eguen batean egingo dugu, 
azaroaren 26an, hain zuzen. 
Horrez gain, lekuz ere aldatu-
ko du ekitaldiak eta Portalean 
egin beharrean Coliseo antzo-
kian egingo dugu, arratsalde-
ko 19:00etatik aurrera”, …eta 
kitto!-ko bertso-taldeko kideen 
hitzetan.

Puntako lau bertsolari
Nor baino nor, eta Jon Mikel 
Mugika gai-jartzailearen esa-
netara, lau bertsolarik jardungo 
dute: Andoni Egaña, Maider 
Arregi, Aitor Mendiluze eta 
Oihana Iguaran. “Aurten ere 
puntako bertsolariak etorriko 
zaizkigu Eibarrera, eta ziur gau-
de maila emango dutela”, diote 

bertso-taldetik. “Gogorik ez zaie 
falta, taulara igotzeko desia-
tzen daude. Pandemiak kul-
turarengan izan duen eragina 
ukaezina da, eta bertsolaritza ez 
da salbuespena. Egoera honen 
aurrean bertsozale guztiei esan 
nahi diegu beldurrik gabe etor 
daitezela Coliseora; segurta-
sun-neurri guztiak bermatuta 
egongo direla eta bertso-saio 
ederraz gozatuko dutela”. 

Sarrerak egunean bertan
Coliseoan 
Sarrerak erosteko modua ere 
desberdina izango da aurten: 
“Orain arte herriko tabernetan 
eta elkartean saldu izan ditugu 
sarrerak; oraingoan Coliseoan 
salduko ditugu egunean ber-
tan. Saioa hasi baino ordube-
te lehenago zabalduko dugu 
leihatila, arratsaldeko 18:00re-
tan, eta, beraz, saioa ikuste-
ra doazenei eskatu nahi diegu 
ordu horretarako joan daitezela 
sarrerak erostera, ez dezatela 
itxaron azkeneko momentura 
arte; jende pilaketarik gerta-
tzea ez genuke nahi”. 

>>>  Azaroaren 10a (hurren-
go asteko martitzena) izango 
da XXVI. San Andres Bertso 
Paper lehiaketara lanak entre-
gatzeko azkeneko eguna. …eta 
kitto! Euskara Elkartea ari da 
pixkanaka lanak jasotzen, bai-
na bertsoak egin eta entrega-
tzeko gogoz dabilenak astia  
du oraindik. Hortik aurrera 
epaimahaia martxan jarriko 
da lanik onenak aukeratzeko. 
Sariak, aurten ere, ez dira no-
lanahikoak izango.

Lehiaketa bi mailatan 
Urteroko moduan, aurtengo 
edizioa ere maila bitan bereizi-
ko da: batetik, 16 urtetik behe-
rakoena. “Maila hau 16 urte-
tik beherako Eibarko ikasleei 
zuzenduta dago. Badakigu 
eskoletan ere lantzen dutela 
bertsozaletasuna, eta lan ugari 
heldu ohi zaizkigu. Aurten ere, 
zailtasunak zailtasun, horrela 
izatea espero dugu”, diote …eta 
kitto!-tik. Bestetik, 16 urtetik 
gorakoen maila dago, “Euskal 

Herri osora zabaltzen dugu, eta 
Eibartik ez ezik, beste hainbat 
herritatik ere iristen zaizkigu 
bertsoak: Donostia, Orereta, 
Hernani…”.  Gaztetxoenek ber-
tso bat edo bi kopla aurkeztu 
behar dituzte eta nagusiek, be-
rriz, lau puntu edo gehiagoko 
sei bertso gutxienez eta hamar 
gehienez.

Sariak lehen bi sailkatuentzat
Lanak …eta kitto! Euskara El-
kartearen bulegora bidaliko 
dira ( Urkizu 11 solairuartea. 
20600 Eibar). Gaia eta doi-
nua libreak izango dira, lana-
ren hiru kopia bidaliko dira 
gaitzizenarekin, eta gutunazal 
itxian egilearen datuak (izen-
abizenak, telefonoa eta adina). 
Sariei dagokienez, “gazteen 
mailan irabazleak txapela eta 
liburu bat eskuratuko ditu eta 
bigarrenak plaka eta liburua; 
nagusien mailan gailentzen 
denak 300 euro eta txapela eta 
bigarren gelditzen denak 250 
euro eta plaka”.

Bertso Paper lehiaketako 
epea datorren astean 
amaituko da

San Andres Bertso Jaialdia 
Coliseoan estreinako aldiz

Aurtengo irabazleek Coliseoan jasoko dituzte sariak.

Azaroaren 26an, eguena, izango da aurtengo jaialdia Coliseo antzokian.
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...eta kitto! Euskara Elkar-
teak Gurasoak Berbetan pro-
gramaren barruan gaurko 
(azaroak 6) aurreikusita zuen 
jolas-saioa aste batzuk atzera-
tuko da. Torrekuako parkean 
egitekoak ziren jolasak, beraz, 
azaroaren 27an egingo dira. 
Orain arte elkartearen egoitzan 
hilean behin antolatu izan ditu 
…eta kitto!-k familientzat jola-

sak eta tailerrak, baina egoe-
ra ikusita kalera aterako ditu 
datozen asteotan jarduerok. 
Lehenengoa azaroaren 13an 
izango da, Txaltxa Zelaiko par-
kean (euria egingo balu Txaltxa 
Zelaiko kioskoan), bigarrena 
azaroaren 20an, Urkizuko par-
kean, iturriaren aldean (euria 
egingo balu L. Azpiri eraikina-
ren azpian), eta azaroko azkena 

Torrekuan, azaroaren 27an. 2-8 
urte bitarteko haurrentzat jo-
lasak izango dira, arratsaldeko 
17:00etatik 18:00etara egin-

go dira eta parte-hartzea doan 
izango da. Segurtasun-neurriak 
zaintze aldera kopuru mugatua 
izango da.

Berbetan mintzapraktika-pro-
gramako berbalagunek bisita in-
teresgarria jasoko dute datorren 
azaroaren 17an. Izan ere, Ordi-
ziako Gazta Kofradiako hainbat 
kide Eibarrera etorriko dira eta 
Idiazabal gaztaren berezitasu-
nak azalduko dizkie gerturatuko 

diren berbalagunei. Gaztaren 
ezaugarriak eta berezitasunak 
entzuteaz gain, hainbat gazta 
dastatzeko aukera ere izango 
dute parte-hartzaileek. Dastake-
ta-saioa Arrate Kultur Elkarteko 
gela handian egingo da arratsal-
deko 18:30etik aurrera.

“Barixakuak Jolasian”en 
lehenengo saioa  
atzeratu egingo da

Gazta-dastaketa 
berbalagunentzat

Datorren azaroaren 20an, ba-
rixakua, arropa kustomizatze-
ko teknika ezberdinei buruz-
ko ikastaroa antolatuko du 
…eta kitto!-k Illunabarrian 
programaren barruan. Hala 
nahi duenak izena eman de-
zake 943200918 telefonora 
deituta (3 euro balio du eta 
egunean bertan ordainduko 

da). Arima Cool Tour talde-
koak berriro izango ditugu 
Eibarren. Oraingoan erropa 
pertsonalizatzeko teknika ez-
berdinak erakutsiko dituzte, 
margo bereziak eta parte-har-
tzaileek eurek sortutako plan-
tilak erabiliz. Ikastaroa Arrate 
Kultur Elkartean izango da, 
18:30etik aurrera.

Erropa kustomizatzeko 
ikastarorako izen-ematea

Euskaraldiaren intsigniak banatuko dira ...eta kitto!-n
Azaroaren 9tik 13ra, hurrengo asteko astelehe-
netik ostiralera, Euskaraldian izena eman dute-
nek Ahobizi eta Belarriprest intsigniak jaso ahal 
izango dituzte …eta kitto!-n. Bulegoa itxita dago 
jendearentzat baina egun horietan mahai bat ja-
rriko da bulego kanpoan 10:00etatik 12:00etara. 
Txirrina jo eta arduradunak irtengo dira kanpora 

jendeari harrera egitera. Horrez gain, baten batek 
izena emateko arazoa izanez gero, …eta kitto!-ko 
arduradunek lagunduko diote zeregin horretan, eta 
intsignia emango zaio momentuan bertan. Aurten-
go Euskaraldia azaroaren 20tik abenduaren 4ra bi-
tartean egingo da. Izena emateko edota informazio 
gehiagorako: www.akebai.eus
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Entreamigos-Lagun Artean 
elkarteak Euskal Herrian 
eta Guatemalan genero 

berdintasunaren eta giza-es-
kubideen alde egiten du lan. 
“Garapenerako lankidetzaren 
eta gizartea eraldatzeko hez-
kuntzaren bitartez, bidezko eta 
diskriminazio zein biolentziarik 
gabeko gizartea lortzeko lan egi-
ten duen erakundea gara”, diote. 
Horrela, Atlantikoaren alde ba-
tean zein bestean jarduten dute 
eta Eibarren ere hitzaldiak, tai-
lerrak eta ikastaroak egin izan 
dituzte.

Oraingoan, beste batzuetan 
egin bezala, artea erabili nahi 
dute emakumeentzako tresna 
emantzipatzaile gisa eta jardu-
naldi irekiak eskainiko dituzte, 
norberak bere etxetik jarraitu 
ahal izateko. Izan ere, ‘Jabetu 
arte’ ekimena lau saiotan ba-
natuko dute, azaroaren 16tik 
19ra, eta Facebook Live bitartez 
jarraitu ahal izango da egune-
ro 20:00etatik 21:30era. Saio 
bakoitzean artearen alor bat 

landuko dute, Guatemalako 
eta Euskal Herriko begiradak 
uztartuz.

Lau saio
Lehen saioa, azaroaren 16koa, 
Rebeca Lane eta La Basu rap 
abeslariek eskainiko dute ‘Femi-
nismoak rapeatzen’ izenburua-
rekin. La Basu Etxebarriko rap 
abeslariak 90. hamarkadatik 
dihardu rapeatzen eta Euskal 
Herriko ikurra da gai horren in-
guruan. Rebeca Lane, bestetik, 
Guatemalako rap-musikaren 
izarretako bat da. Maiatzean 
berarekin egoteko aukera izan 
genuen, Lagun Artean elkarteak 
eta Andretxeak antolatutako 
rap-ikastaroa eskaini zuelako 
La Furiarekin.

Bigarren saioan ikus-entzu-
nezkoak izango dira mintza-
gai, Colectivo Lemow eta Maddi 
Castro Elosegiren eskutik. ‘3, 2, 
1… akzioa!’ da saioaren goibu-
rua eta kameraren atzean duten 
esperientziaren berri emango 
digute. Colectivo Lemow ema-

kumeek sortutako taldea da eta 
giza eskubideak, gogoeta kriti-
koa, salaketa eta genero berdin-
tasuna lantzen dituzte ikus-en-
tzunezkoen bitartez. Bestetik, 
Maddi Castro Elosegi ‘Pikuak’ 
websailaren zuzendaria da, bes-
teak beste.

Hirugarren saioan musika 
izango da protagonista berriz 
ere, baina tradizioaren bide-
tik. Sara Curruchich gazteleraz 
eta kaktxikeleraz egiten duen 
abeslari, sortzaile eta musikari 
guatemalarrak eta Eli Pagola 
Apezetxea Ereñotzuko bertsola-
riak ‘Abesten, errimak egiten eta 
neurtzen. Feminismoak tokiko 
ikuspegiaz’ saioa eskainiko dute.

Laugarren eta azken saioa 
Cristina Chiquin Rodriguez 
argazkilari guatemalarrak eta 
Jone Bengoa Urizar ilustra-
tzaile eta diseinatzaile eibarta-
rrak eskainiko dute. ‘Borroka 
fokoratu eta marraztu kolorez’ 
da saioaren izenburua eta iru-
diaren indarra zenbatekoa den 
erakutsiko dute. ■

Guatemalako eta 
Euskal Herriko 
artisten ahotsak 
uztartuko ditu 
’Jabetu arte’ 
egitasmoak

Artea emantzipaziorako bide
Entreamigos-Lagun Artean elkarteak ‘Jabetu arte’ jardunaldiak egingo ditu azaroaren 16tik 19ra Facebook bitartez. 

Hainbatetan Eibarren izan den eta Guatemala eta Euskal Herriaren artean lan egiten duen elkarteak estrategia 
artistiko emantzipatzaileak landuko ditu jardunaldiotan, eta Jone Bengoa diseinatzaile eta ilustratzaile eibartarrak 

parte hartuko du bertan.
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Euskal Herriko Unibertsita-
teak antolatzen duen Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzaren 
Astea gaur hasi eta domekara 
bitartean egongo da martxan, 
baina hogeigarren edizio hau 
birtuala izango da, COVID-
19aren eraginez eta, beraz, 
Zientzia Astearen barruan es-
kainiko dituzten txokoak, tai-
lerrak, hitzaldiak, lehiaketak… 

online izango dira. Antolatzai-
leek azaldutakoaren arabera, 
“zuzeneko jardueretarako ins-
kripzioa beharrezkoa izango da, 
baina gainontzeko eduki guztia 
webgunean geratuko da, ba-
koitzak nahi duenean ikusteko 
moduan. Programatutako ekin-
tzetara konektatuz gero, iker-
tzaileek eta irakasleek UPV/
EHUn zertan diharduten ikus-

teko aukera izango da. Sekulako 
luxua. Bestalde, jarduera guz-
tiak doan eta birtualak izango 
dira; beraz, ez dago aitzakiarik, 
zain egongo gara eta!”. 

Urtero egiten den Zientzia 
Astea “ingurunea ulertzeko 
irrika duten guztiei dago zu-
zenduta, gazte, heldu, haur eta 
nerabeei, egunero zientzian 
dihardutenekin zientzia iku-

si, entzun, sentitu eta hartaz 
aritzeko aukera izan dezaten. 
Tailerrak, zientzia txokoak, ibil-
bide didaktikoak, erakusketak, 
lehiaketak eta askoz gehiago 
aurkituko dituzue aurten an-
tolatutako on-line edizioan, 
azaroaren 6tik 8ra”.

Antolatzaileen berbetan, 
“aurten, COVID-19aren ur-
tea den honetan, zientziak eta 
berrikuntzak protagonismo 
handia izan dutelakoan gaude; 
beraz, ezin genion muzin egin 
urteroko hitzorduari. Bide be-
rriak probatu ditugu eta, modu 
seguruan eta arduratsuan egi-
teko, formatu birtualaz balia-
tuko gara”.

Parte hartzeko irrika eta 
ondo pasatzeko gogoa, beste-
rik ez dela behar diote: “Egon 
ziur, harrigarria irudituko zai-
zue zientzia, eta haren gainean 
duzuen iritzia zeharo aldatuko 
da. Botanika, matematikak, ar-
keologia, astronomia, geneti-
ka eta kirola, geologia, kimika, 
telekomunikazioak, robotika, 
historia, dendrokronologia, in-
geniaritza, pintura, fisika, len-
goaia, biologia…  horietan eta 
gehiagotan egin ahalko dituzue 
esperimentu praktikoak”. In-
formazio guztia zientzia-astea.
org helbidean daukazue.

Barakaldoko Udalak antolatzen 
duen Hiriko Soinuak lehiake-
tako sari nagusia eskuratu du 
‘We are apes, Hello!’ taldeak. 
Euskadin musika proiektu be-
rriak bilatu eta sustatzeko as-
moz egiten duten lehiaketan 

irabazi duen sariari esker, Mikel 
Pizarro eibartarrak eta Andoni 
Conde ermuarrak osatzen du-
ten bikoteak diskoa eta singlea 
grabatzeko aukera izango du, 
Gaua Producciones ekoizte-
txearekin. Gainera, bihar Ba-

rakaldo Antzokian egingo den 
jaialdian hartuko du parte, Ba-
rakaldoko artistarik onenaren 
saria eskuratu duen Indrid-ekin 
eta Depedro Madrilgo artista 
ezagunarekin batera. Jaialdia 
18:30ean hasiko da eta Javier 
Anton aktoreak aurkeztuko 
du. Jaialdirako sarrera doan 
da, baina gonbidapen guztiak 
agortuta daude.

Zientzia Astea internet bidez jarraitu 
ahal izango da asteburuan

We are apes, Hello! taldeak irabazi 
du Hiriko Soinuak sari nagusia
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MERKATU PLAZA

Merkadillo egun berezia 
izan zen 2007ko aza-
roaren 7ko hura. Sasoi 

hartako Gipuzkoako bosgarren 
merkatu plaza handienak ateak 
itxi zituen, noiz botako zain, 
eta Coliseoaren ondoan zegoen 
eraikin bereziak ez zuen denbo-
ra askorik iraungo zutik. Bai-
na itxaropenak ere piztu ziren 
horren inguruan, 2.000 metro 
karratuko parkearentzat tokia 
izango zelako merkatu plaza 
berriaren inguruan.

Errebalgo Merkatu Plaza 
hark 1945ean eman zituen bere 
lehenengo urratsak, Udalaren 
artxiboetan agertzen denez, 
“Suntsitutako Lurraldeetako 
Zuzendaritza Orokorrak erai-
kitako Merkatu Plaza berria 
Justo Oria Eibarko alkateari” 
eskaintzen diolako, “aurreran-
tzean berak kudeatu eta gorde-
tzeko”. Handik urte batzuetara, 
1961ean beste solairu bat al-
txatuko dute plazaren alboan, 
ondoren suhiltzaileek erabiliko 
zutena; lan horiek Gabriel Mu-

riasek aurkeztutako proposa-
menari adjudikatu zioten. Han-
dik beste lau urtera, 1965ean, 
plazako fatxadak dekoratu eta 
berriztu zituzten, zoladura jarri 
eta inpermeabilizatzeaz aparte; 
azken lan horiek Hermenegil-
do Bracons udal arkitektoak 
zuzendu zituen.

Usufruktuan emandako 
eraikina handik urte batzue-
tara guztiz Udalarena izatera 
pasatuko zen: Arkitektura Zu-
zendaritza Orokorraren eskue-
tatik  pasatzeko proposamen 
hori Eibarko Udalak 1971ko 
urtarrilaren 27an onartu zuen.

Errebalgo Merkatu Plaza itxi 
aurretik ere ez zen bertan urte 
batzuk lehenago izandako giro-
rik nabaritzen, urteen poderioz 
ohiturak ere aldatzen joan zire-
lako. 1945eko ekainaren 24an 
zabaldu zutenean eta ondoren-
go urteetan behean ardosaltzai-
leak egoten ziren, lehenengo 
solairuan harategi eta arrain-
degiak eta hirugarrenean ba-
serritarrak. Erosle ugari izaten 

zen orduan: Eibarko auzoetatik 
ez ezik, inguruetako herrietatik 
ere etortzen zen jendea. 

Merkatu Plazak 50 urte egin 
zituenean, ospakizunik egin ez 
bazuten ere, bai kaleratu zutela 
liburuxka bat data gogoratzen. 
Bertan aipatzen zenez, 83 postu 
zeuden Merkatuan 1995ean; 
harategiak ziren ugarienak, 39 
guztira, kalean ere konpetentzia 
izan arren. Arraindegien kasua 
ezberdina zen, kalean ez zeude-
lako horrenbeste: 30 zeuden 
orduan, beheko solairuan eta 
denak elkarren ondoan. 

Plazara! manifestua
13. urteurren hori gogoratuz, 
Errebal Plataformak azken al-
dian kaleratutako Plazara! ma-
nifestua bultzatu nahi izan du 
jendea animatuz berori sinatze-
ra, "postu eta baserritar guztiek 
aukera izan dezaten Errebalera 
bueltatzeko". Merkatu Plazatik 
kanpo, manifestua herriko bes-
te 30 denda, taberna eta kios-
kotan sinatu daiteke. ■

13 urte beteko 
dira bihar 
Errebalgo 
Merkatu Plazak 
bere ateak itxi 
zituela

Hutsunea betetzeko irrikitan
Bihar beteko dira 13 urte Errebalgo Merkatu Plazak bere azken bezeroak hartu zituela.

Bertan zeuden postuak hustu egin zituzten jarraian eta, “bi urteren buruan bueltatzeko asmoarekin”
orduko saltzaileak Rialto zinea izandako gunean zabaldu zituzten euren postuak berriro.                                                                               
Hamahiru urte geroago orduko itxaropenak errealitate bihurtzeko gogoz jarraitzen dute.
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LIBURU AZOKA

Aurreko barixakuan aur-
keztu zuten Eibarko 
Liburu eta Disko Azo-

ka udaletxean. Eibarko Uda-
la ordezkatzen Patxi Lejardi 
Kultura zinegotzia, Jose Luis 
Gonzalez “Poxpolo” Kultura 
teknikaria eta Eva Alberdi Juan 
San Martin Udal Liburutegiko 
arduraduna egon ziren, baina 
lehen edizioa egin zenetik se-
kula kale egin ez duen Euska-
diko Liburu Ganbarako Asier 
Muniategi oraingoan ezin izan 
zen etorri, COVID-19 protoko-
lo kontuak tartean zirela. 

Izan ere, koronabirusaren 
eragina bizitzako esparru guz-
tietara ailegatu da, baita liburu 
eta disko azoketara ere. Azal-
dutakoaren arabera, COVID-
19rako ezarri duten protokoloa 
beste azoketan indarrean egon 
den berbera izango da: derrigo-
rrez erabili beharko da maskara, 
baita postuetan egongo den gel 
hidroalkoholikoa ere, eta gu-
txienez 1,5 metroko segurtasun-
distantziari eutsi beharko zaio.

Baina, berezitasunak berezi-
tasun, azokak betiko martxari 
jarraituko dio edizio honetan 
ere. Aurreko urteetan bezala, 
asteburuetan hainbat idazle  
(Anton Arriola, Miren Pala-
cios, Javier Sagastiberri eta 
Inma Roiz) egongo dira ber-
tan, liburuak sinatzen.  Azokan 
salgai egongo direnen artean 
honako hauek aipatu dituzte: 
euskeraz, “Aitaren Etxea” (Kar-
mele Jaio), “Kontrako eztarri-
tik” (Uxue Alberdi) eta “Ene 
baitan bizi da” (Maddi Ane 
Txoperena). Gazteleraz, berriz, 
“La Editorial” (Toti Martínez 
de Lezea), “El diario de Josep 
Barath” (Anton Arriola), “So-
litude” (Juan Lekue), “Las ti-
nieblas y el alba” (Ken Follet), 
“Línea de fuego” (Arturo Pérez 
Reverte) eta “La buena suerte” 
(Rosa Montero).

Udalaren postuan, berriz, 
gure herriarekin lotura du-
ten argitalpenak izango dira 
nagusi. Berritasunen artean, 
“Emakumerik gabe, Eibar ez 

litzateke gaur egungoa izango” 
Savina Lafita Solé, Luz Macei-
ra Ochoa eta Zaida Fernandez 
Perezek idatzitako liburua eta 
Koldo Zuazoren omenez berriki 
argitaratu duten “Eibartik Zu-
beroara euskalkietan barrena” 
artikulu-liburua daude.

Liburutegia zabalik
Bestalde, Liburutegia zabalik 
dagoela gogorarazi nahi diote 
jendeari, “ohiko zerbitzu guz-
tiak eskaintzen, talde-laneta-
rako gelak izan ezik”. Irakurza-
letasuna sustatzeko taldeek ere 
ohiko martxari jarraitzen dio-
te. Helduentzat bi talde daude, 
Idazlearekin Harixa Emoten 
(euskerazko irakurle taldea) 
eta gaztelaniazko irakurketa 
kluba. Eta haurrak adinaren 
arabera daude banatuta: Aza-
lerako ipuinak (hiru talde, 1-3 
urte bitartekoekin), Liburuen 
poltsa (hiru talde, 4-7 urte bi-
tartekoekin) eta Paperezko he-
goak (bi talde, 8 eta 12 urte bi-
tartekoekin). ■

Nobedadeak, 
aukerako 
liburuak, 
musika, Eibarko 
argitalpenak... 
denak daude 
%10 merkeago

Liburu eta musika berriena plazan
Aurreko barixakuan zabaldu zituen postuak Udalak eta Euskadiko Liburu Ganbarak antolatutako Eibarko Liburu 

eta Disko Azokak, Untzagan. Domekara arte egongo da martxan, ordutegi honetan: asteburuan 11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 20:30era eta gaur, berriz, 11:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 20:00etara. Betiko martxan, 

nobedadeak eta aukerako liburuak daude salgai, denak %10eko deskontuarekin. Elkar, Erein, Txalaparta eta 
Ttarttalo argitaletxeak daude bertan, banatzaileen eta Eibarko Udalaren postuekin batera.
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Hezkuntzan lan egiten dugun beste askok bezala egunero kotxea 
hartzen dut lanera joateko. Gainera nik azkenengo bost urteetan 
zortea izan dut. Autopistaz hamabost minutu eta errepidez beste 
hainbeste gidatzen dut. Bidaia motza. Begiak itxita ere egingo 
nukeela iruditzen zait. Goizetan ikastetxera heltzen naizenean 
ez dut jakitzen nola iritsi naizen ere. Erdi lo. Presaka gainera. 
Azkar gidatzea gustuko dudalako. Gustuko nuelako.

Anak ere kotxea hartzen zuen egunero ikastetxera joateko. 
Bidaia motza. Ostiral batean lanera iritsi ez zen arte. Zein azkar 
aldatu daitekeen bizitza. Zein erraza den desagertzea. Bapatean. 
Atzo gurekin zeunden eta gaur ez zaude. Eta zenbat botatzen 

zaitugun faltan! Egia da ez ga-
rela konturatzen zenbat maite 
dugun pertsona bat galtzen 
dugun arte. Zein erraza zen 
zurekin lan egitea, Ana. Beti 
laguntzeko prest. Gustoko 
zenuen irakastea. Zientzia-
rekiko maitasuna transmiti-
tzen zenekien. Saiatuko gara 
zuk utzitakoarekin jarraitzen. 
Gauza asko irakatsi diguzu. 
Hain arraroa den garai ho-
netan ondoan dauzkagunak 
zaintzearen garrantzia. Lan-
kideak, ikasleak, lagunak, fa-
milia. Korrika egin gabe gi-
datzea. Esna. Erne. Begiak 
irekita. Bidaiaz jabetuz eta 
ahal dugun neurrian goza-
tuz. Bizitza bidaia motza da 
eta. Badakit garai zailak bi-
zitzen ari garela eta arrazoiak 
dauzkagula kexatzeko. Baina 
baloratu dezagun daukagu-
na. Bizirik gaude. Eta bidaian 

aurrera goaz. Mila esker bidaia honetan nirekin egon zareten, 
zaudeten eta egongo zareten guztioi. 

Errepidean

“Zein erraza 
zen zurekin lan 
egitea, Ana. Beti 
laguntzeko prest. 
Gustoko zenuen 
irakastea” 

Amagoia Gomez
Amagoia Gomez

Urtean zehar ez dut astirik hartzen eta, irakurle sutsua naizenez, 
azken oporraldietan  irakurtzeari eman diot.  Nire beharra ase-
tzeko hainbat motatako liburuak irakurri ditut: batzuk gustura; 
beste batzuk, berriz, ez hainbeste, eta azken horietako bat aipa-
tuko dut. Ez dut izenburua esango, baina idazlea euskalduna, 
gizona eta egungoa da.

Edozein liburu irakurtzen hasteak bidaia zoragarrian mur-
giltzeko zorian izango banintz bezala sentiarazten nau, baina 
aipatutako liburuak hasiera-hasieratik deseroso  sentiarazi 
ninduen. Hasieran ez nekien zergatia, eta aitortu behar dut 
lehenengo orriak ez zitzaizkidala batere interesatu; haatik, ira-
kurketak aurrera egin ahala jakin-mina piztu zitzaidan, nahiz 
eta deserosotasuna desagertu ez.

Orduan hasi nintzen pentsatzen zerk eragiten zidan sentsazio 
arraro hori eta bat-batean konturatu nintzen eleberria, zeharo, 
erabat, guztiz, maskulinoa zela.

Ez dut nobela horretaz gehiago mintzatu nahi, zeren eta beste 
hausnarketa batera (askoz interesgarriagoa dena) eraman nau. 
Azken hamarkadetan zehar artikulu, liburu eta elkarrizketa 
ugari ikusi ditut “literatura femeninoari” buruz, baina inoiz ez 
dut entzun, ezta hitz bat ere, “literatura maskulinoaz”.  Litera-
turari abizena jartzen badiogu (femeninoa, adibidez), emaku-
me idazleak literaturatik bereizten ari gara edo, hobeto esateko, 
baztertzen ari gara; izan ere, askotan femenino abizenak gutxies-
penaren amildegira eramaten gaitu. Eta, are gehiago, literatura 
femeninoa eta maskulinoaren artean bereizketa  egingo bagenu, 
“Literatura”, abizenik gabe, zer izango litzateke?

Baina, zer gertatzen da literatura maskulinoarekin?  Hiru hi-
tzetan esango dizuet: ez-da-existitzen.  Zergatik? Bada, haiek 
(gizonek) idazten dutenari “Literatura” deritzolako, maiusku-
larekin, abizenik gabe, unibertsala, hots, “benetakoa”.

Benetan gaude XXI. mendean?
marisacidgibaja@gmail.com

Literaturak

“Literaturari abizena jartzen 
badiogu (femeninoa, adibidez), 
emakume idazleak literaturatik 
bereizten ari gara edo, hobeto 
esateko, baztertzen ari gara”

Marisa Cid
Marisa Cid
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>>>  Ohorezko B Mailan joka-
tzen duen gizonezkoen lehen 
taldeak punturik ezin izan du 
lortu orain arte jokatutako li-
gako bi partiduetan. Horrez 
gain, partiduak nahiko erraz 
galdu ditu, batez ere azken jar-
dunaldian Ferrolen jokatuta-
koa talde igoberriaren aurka 
(42-8). Hori partidua irabazten 
hasi zirela eibartarrak, baina 
hortik aurrerakoan oso gutxi 
azaldu ahal izan zuten Gaston 
Ibarbururen mutilek, “Gradyn 
Bowd aperturaren ostikada ba-
tzuk eta marka ingurura gertu-
ratze pare bat kenduta”. Datu 
aipagarriena taldean gero eta 
integratuago dauden gazteek 
eskaini zuten, 21 jokalarietatik 

hamahiru 23 urtetik behera-
koen mailakoak direlako. Josh 
Hudsonek gauzatu zuen taldea-
ren entsegu bakarra Ferrolen 
eta eibartarrek honako alinea-
zioa aurkeztu zuten: 1- Doudou 
Kaling, 2- Erlantz Sanchoyerto, 
3- Gaston Ibarburu, 4- Alexan-
der Teruel, 5- Gregorio Zabaloy, 
6- Achraf Chajrane, 7- Ander 
Fernandez, 8- Franco Maggio-
lo, 9- Gaizka Arrizabalaga, 10- 
Gradyn Bowd, 11- Ahmadfekri 
El Ghabali, 12- Pablo Gimenez, 
13-Joshua Hodson, 14- Gari 
Narbaiza eta 15- Jokin Garcia. 
Taldeak orain bi aste izango 
ditu hurrengo partidua pres-
tatzeko: Hernani goi mailatik 
jaitsi berria izango dute aurkari.

Rugbi taldeak azken postuetatik 
ihes egiteko borrokatu beharko du

>>>  Eguen horretan arratsal-
deko 19:00etan hasiko da aipa-
tutako ohiko batzarra; hala ere, 
lehenengo deialdia bezperara-
ko iragarri dute, ordu berean. 
Bizi dugun osasun egoerak ho-
rretara behartuta, batzarra te-
lematikoa izango da eta klubak 
akzionisten esku ipiniko ditu 
botoa emateko eskubidea gau-
zatzeko hainbat aukera.

Eibar FT-ren Administra-
zio Kontseiluak 2019-2020 
denboraldirako urteko kon-
tuak aurkeztuko dizkie ak-
zionistei euren onarpenaren 
bila eta, aurrekoarekin lotuta, 
2020-21 denboraldirako au-
rrekontua ere joango da, 58'4 
milioi eurokoa. Informazio Ez 

Finantzieroaren Egoerak ere 
aurkeztuko dira, onartuak izan 
daitezen. Klubak gaur egun di-
tuen 69 herrialdetako 11.000 
akzionistek web-ean kontsul-
tatu ditzakete dagoeneko Ba-
tzarrerako deialdia, Urteroko 
Kontuak eta goian aipatutako 
Egoerak, Akzionisten atalean 
agertzen direnak. Botoa eta ize-
na emateko hainbat data ere 
ezarri dira honezkero: online 
botoa azaroaren 24tik 29ra 
eman ahal izango da; batza-
rrean parte hartzeko azaroaren 
24tik abenduaren 2ko 12:00ak 
arte eman daiteke izena; eta, 
azkenik, korreoz edo Ipuruan 
botoa emateko epea azaroaren 
29an amaituko da.

Eibar FT-ko akzionisten ohiko 
batzarra abenduaren 3an 
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>>>  Bi puntu jokoan daude-
nean eta neurketa berdinke-
tarekin amaitzen bada, puntua 
galtzen duzu edo irabazi? Ei-
bartarrak pozik egoteko mo-
duan daudela esan daiteke, 
amaierarako hamar segundo-
ren faltan Fernando Fernandez 
entrenatzaileak eskatutako hu-
tsarteari zukua ateratzen jakin 
izan zutelako H. Servandokoek. 
Partiduak hainbat gorabehera 
ezagutu zituen 31na berdin-
duta amaitu aurretik. Horrela, 
eibartarrak bost goleko erren-
tarekin joan ziren aldageletara 
atsedenaldian, arlo guztietan 

nagusitasuna erakutsi eta gero; 
lehen zatian liderraren jarrera 
erakutsi zuten, atzean fin eta 
aurrean zorrotz jardunda. Bi-
garren zatia, baina, bestelakoa 
izan zen oso: Erromok guztiz 
aldatu zuen bere jokoa eta tal-
dea suspertu egin zen, zati ho-
rren erdialderako markagailua 
iraultzeko. Eskerrak Mikel Zu-
loagak, beste behin, jakin izan 
zuela azken unean gola sartzen. 
Bera izan zen norgehiagoka-
ko golegile nagusiena, zortzi 
golekin, bizkaitarren aldetik 
Yailan Hechevarriak zazpi lor-
tzen zituen bitartean. Gobelan 

jokatutako partidu hori izan zen 
bakarra jokatzen jardunaldian 
eta Hierros Servando, lehen 
lider bazen, postu berean ja-
rraitzen du, jakina; hori bai, 

besteak baino partidu gehiago 
jokatuta. Bihar sailkapenean 
bost puntura dagoen Easygas 
Urduliz izango du aurkari Ipu-
ruan jokatuko den partiduan.

Hierros Servandok ezin izan zuen 
irabazi Erromon, baina berdindu 
egin zuen azken jokaldian

>>>  Lau partidu jokatu dituzte 
orain arte Dorronsorok pres-
tatzen dituzten neskek eta eu-
rei irabazteko oso talde zaila 
dela erakutsi dute dagoeneko; 
horrez gain, gauden egoeran 
egonda, komeni zaie baita pun-
tuak lehenbailehen jasotzen joa-
tea, ligak zenbateraino iraungo 
duen inork ez dakielako. Etxean, 
Unben jokatutako neurkete-
tan, Betis taldeari 1-0 irabazi 
zioten debutean eta Madrid-
ekin emaitza berarekin gal-
du zuten gero. Etxetik kanpo, 
bestalde, beste bi irteeretatik 
bietan puntuekin itzuli dira ei-
bartarrak: binako berdinketa 
lortu zuten Levanterekin 2-0 
galtzen joan eta gero, eta 0-1 
irabazi zioten aurreko zapatu 
eguerdian Espanyoli Dani Jar-
que Kirol Hirian. Indartsu hasi 
zuten norgehiagoka eibartarrek, 

Mar, Esti Aizpurua eta Thembi 
jokalariek izandako aukerekin, 
Thembik laugarrenean lortu-
tako golak erabaki zuen parti-
duan; goleatzaileak min hartu 
eta tokia laga behar izan zion 
gero Aduleri. Bigarren zatian 
sufritzea egokitu zitzaion talde 
gorri-urdinari, baina ondo eta 
sendo eutsi zioten emaitzari, ba-
tez ere Malena atezainak, meri-
tuzko bi geldiketekin, egindako 
lanari esker.   

Atzo, astekari hau inprenta-
ra bidali eta gero, Atletico de 
Madrid liga irabazteko hauta-
tzailearen aurkako partidua zu-
ten Unben: aurrera ateratzeko 
neurketa benetan zaila Gol ka-
teak 21:00etan eskaini behar 
zuena. Eta etzi Real Madrid 
talde berria izango da Unben, 
une honetan eibartarren atzetik 
dagoen taldea.

Eibar FT-k sendotasuna 
erakusten dihardu Iberdrola 
Ligan jokatutako partiduetan

Eibarko jokalariak Espanyolen aurkako partidua hasi aurretik.

Orain arte partidu guztiak irabazi ondoren, azkena berdindu egin zuten.
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>>>  Bizi dugun egoerak horre-
tara derrigortuta, denboraldi 
berriak ere zer ikusteko gutxi 
du aurrekoekin. Eibar FT-ren 
filialak 3. Mailako laugarren 
multzoaren bigarren azpimul-
tzoan jokatzen du oraingoan, 11 
taldez osatutako txapelketan. 
Erdipurdi hasi du denboraldia 
eta orain arte jokatutako hiru 
partiduetan denetariko emai-
tzak izan ditu: irabazi, berdindu 
eta galtzea egokitu zaio. Azken 
asteburuan Pasaiarekin galdu 

zuen 1-0 eta Anaitasuna hartu-
ko du hurrengo norgehiagokan.
Azkoitiarrek 1-2 galdu zuten 
Ariznabarrarekin Txerloian az-
ken jardunaldian. 

Bestalde, 2019an Vitoriara 
heldu zen Angel Troncho he-
galeko ezkerrak 2025era arte 
berritu du kontratua. Jubeni-
la oraindik, Benicarlo taldetik 
etorri da Eibarrera, aurretik 
Vilarrealen lau denboralditan 
jardun eta gero. Iaz jubeniletan 
nabarmendu zen.

Vitoria filiala bere tokia bilatzen 
hasi da 3. Mailako bere multzoan

>>>  Jardunaldi bikaina anto-
latu du Aspe enpresak Eibarren 
asteburu honetan hasiko den 
frontoi osoko buruz-buruko 
txapelketa nagusirako lehen 
jardunaldian. Lau partidu har-
tuko ditu lehen kanporaketak 
eta horietako bik Astelenan 
izango dute hitzordua. Dome-
kan 17:00etan hasiko den jaial-
dian buruz-buruko bi partidu 
horiek piztuko dute arreta han-
diena eta, jaialdia amaitzeko, 
hirugarrenean bikoteen arte-
ko lehia ikusi ahal izango da. 
Jaka Aspeko ordezkariak eta 
Bakaikoa Baikokoak neurtuko 
dituzte indarrak hasierako nor-
gehiagokan, jakinda galtzaileak 
agur esango diola txapelketari. 
Egoera berean jardungo dute 
jarraian Altuna III.a Aspeko 
ordezkariak eta Peña II.a Bai-
kokoak. Azkenik, jaialdiarekin 
amaitzeko, Egiguren V.ak eta 
Oier Etxebarriak osatutako bi-
koteak Salaberriak eta Ruizek 

osatutakoarekin lehiatuko dute 
nor baino nor.

Aipatutako txapelketaren 
lehen jardunaldiko beste kan-
poraketak gaur eta bihar jo-
katuko dira: gaurkoan Atau-
nen Dario eta profesionaletan 
orain dela egun batzuk  debuta-
tu duen Zubizarreta III.a izango 
dira aurrera egiteko asmoare-
kin; biharkoan, bestalde, Amu-
rrion Bengoetxea III.ak eta Agi-
rrek gauza bera lortzeko asmoz 
neurtuko dituzte indarrak.

Pandemiak sortutako egoe-
rak zuzenean eragin dio pilo-
tari ere eta horren froga da au-
rreko domekan, pilota enpresa 
biek elkarlanean prestatutako 
jaialdia bikaina izan arren, oso 
jende gutxi izan zela Astelenan. 
Hori bai, telebistatik ikusi zute-
nek ondo gozatu ahal izan zu-
ten Altuna III.a - Zabaleta eta 
Olaizola II.a - Albisu bikoteek 
egindako jokoarekin. Aspeko 
bikotea garaile izan zen (22-18).

Buruz-buruko txapelketaren 
hasierako jardunaldi handia 
hartuko du Astelenak etzi

Anaitasuna igo berria izango du aurkari Vitoriak asteburuan.
Altunak arazoak izan zituen aurreko domekan Astelenan lentillekin.

Huesca-Eibar bihar 14:00etan
>>>  Mendilibarren taldea az-
ken aldian kanpoan jokatutako 
partiduetan lortutako emaitze-
kin jarraitzeko asmoz joango 
da Aragoiko lurretara. Huesca 
orain arte Eibarrek daraman 
bidetik doa eta etxean ez du 
garaipenik eskuratu; hori bai, 
eibartarrek baino hiru pun-
tu gutxiago dituzte sailkape-
nean. Bide beretik joateak ez 
lieke emaitza kaskarrik ekarriko 

Mendilibarren mutilei. Biharko 
partidua 14:00etan hasiko da El 
Alcorazeko zelaian. Orain dela 
bi urte, orduan ere aragoiarrak 
1. Mailan zirela, erraz irabazi 
zieten Mendilibarren jokalariei, 
nahiz eta denboraldi amaieran 
maila galdu. Eibartarren pres-
taketei dagokienez, Pedro Leon 
beteranoak normal antzean en-
trenatu du astean zehar; ez da 
hori Recioren kasua izan.
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Zer da ScrapAd?
Plataforma teknologiko adi-
mentsua da, mundu mailako 
material birziklagarriaren sal-
tzaileak eta erosleak kontak-
tuan jartzeko.

Nolako abantailak eskaintzen 
ditu zuen plataformak?
ScrapAd-ek bi arazo konpon-
tzen ditu. Batetik, badaude 
gehiago birziklatu ezin dai-
tezkeen hondakinak dituzten 
bezeroak eta, azkenean, zabor-
tegietara eraman behar izaten 
dituzte hondakinok, horrek da-
kartzan arazoekin. Beraz, gure 
plataformak mundura ireki-
tzen duen leihoa aprobetxatu-
ta, batzuentzat erabilgarria ez 
den materiala beste batentzat 
oso baliagarria izan daiteke eta 
bizitza eman ahal zaio zaborte-
gira zihoan material horri. Eta 
bestetik, arlo ekonomikoari be-
gira, birziklatzaileei ate gehia-
go irekitzen dizkie historikoki 
tokikoa eta kontaktu zuzene-
koa izan den negozio batean. 
Orain, gure plataforman euren 
materialen argazkiak, ezauga-
rriak eta prezioa jarri ditzakete, 
eta plataforman izena eman 
duten guztiek ikusi dezakete, 
munduko edozein tokitakoak 
badira ere. Beraz, negozio hau 
tokiko negozio tradizionala iza-
tetik, nazioarte mailako nego-
zio digitala izatera pasatzen da.

Beraz, ScrapAd-ek bitartekari 
lanak egiten ditu?
Berez ez da bitartekari lana, 
saltzaileak eta erosleak kon-

“Material birziklagarrien tokiko 
negozio tradizionala nazioarteko 
negozio digital bihurtu dugu”

<<<  SANDRA MONTES ETA SAMUEL RUIZ  •  ScrapAd  >>>

ScrapAd proiektuak irabazi du Ekingunek antolatutako On Ekin 2020 saria. Sandra Montesek eta Samuel Ruizek 
hondakinen salerosketarako plataforma adimentsua sortu dute, birziklatzeko berriak eskainiz eta zabortegira 
doazen hondakinak murriztuz. ScrapAd-ek gogotsu ekin dio bere bideari eta sariak bultzada eman dio.
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...eta kitto! astekariko
ETXERIK ETXEKO BANAKETA-ZERRENDA  

BERRITZEN DIHARDUGU
Eibarko etxeetan aldizkaria JASOTZEKO edo 

JASOTZEN JARRAITZEKO  
zerrendak bete behar dituzue. 

Hurrengo asteetan kale hauetako pegoretan  
jarriko dira orriak:

- PLAZA BARRIA - IFAR KALE  - BISTA EDER  
TXIRIO KALE - MIGUEL AGINAGA - TXALTXA ZELAI 

ARMAGIN - MUTIOLA - EULOGIO GARATE - ELGETA KALE 
- EIBARKO BIZIKLETA PLAZA

taktuan jartzeko modua baizik. 
Ez dugu bitartekari lana egiten, 
sektorean ‘brokerraren’ figura 
existitzen delako.

Zuek arduratzen zarete ma-
teriala bidaltzeaz?
Gardentasuna da ScrapAd-en 
ezaugarrietako bat eta erabil-
tzaileek argi eta garbi jakingo 
dute zein dagoen iragarkiaren 
beste aldean. Horrela, saltzai-
leak eta erosleak kontaktuan 
jartzen dira eta nahi duten mo-
duan zehazten dute saleros-
keta nola egingo den, inongo 
bitartekaritzarik eta komisio-
rik gabe. Dena dela, hurrengo 
pausoa emateko pentsatzen 
ari gara eta ScarpAd-en bitar-
tez operazio seguruak egiteko 
aukera eskaini nahi dugu.

Nola sortu zenuten ScrapAd?
Cometel System enpresako 
(Sandra) eta Cometel Recy-
ling enpresako (Samuel) ge-
renteak gara. Nazioarteko azo-
ketan birziklatzeko makinak 
jartzen genituen eta birzikla-
tzaileek materialen inguruan 
galdetzen ziguten: “Non erosi 
dezaket material hau Bulga-
rian?”, “Nork saltzen du Mexi-
kon?”, eta abar. Askotan erre-
pikatzen ziren galderak ziren 
eta alde bateko zein besteko 

jendeak elkar ezagutzeko zuten 
beharra ikusi genuen. Gehie-
nak familia-enpresa txikiak 
dira eta oso indar komertzial 
baxua dute, eta ScrapAd-ekin 
merkatu handiago batean sar-

tzeko aukera ematen diegu, en-
presa txikiak izan arren.

Nolako bidea jarraitu duzue 
enpresa sortzeko?
Orain dela bi urte hasi ginen. 

Oinarrizko web orria sortu ge-
nuen, probatzeko, eta arrakasta 
izan zuen. Beraz, martxoan en-
presa sortzea erabaki genuen, 
pandemia erdi-erdian. Gure-
tzat momentu aproposa izan 
zitekeela pentsatu genuen, bi-
daiatzea ezinezkoa zelako eta 
negozio hauetako asko aurrez 
aurre ixten direlako. Platafor-
ma teknologikoa sortzeak eman 
digu lan gehien, oso adimentsua 
delako. Oso proiektu erakar-
garria izan da erakundeentzat, 
gorakadan dauden bi gai ba-
tzen ditugulako: birziklapena 
eta teknologia.

Nola jaso duzue On Ekin saria?
Sariak demaseko oihartzuna 
eman digu eta enpresa asko ja-
rri dira gurekin kontaktuan. 
Gainera, diru-saria ondo es-
ker onez jasotzeaz gain, ilusioa 
eman digu aitorpenak. Lan-
taldeak ikusi du etorkizuneko 
apostua dela eta proiektuak 
oinarri sendoak dituela. BIC 
Gipuzkoak Teknikerren duen 
enpresa-habian dugu egoitza 
eta gustora gaude, zerbitzu guz-
tiak ditugulako eskura eta BIC-
en laguntza dugulako. Gainera, 
Eibarren egonda, Eibarko langi-
leak kontratatu nahi izan ditu-
gu, eurentzat herrian lan egitea 
motibagarria izan daitekeelako.

“ScrapAd-en 
erabiltzaileek 
argi eta garbi 
jakingo dute 
zein dagoen 
iragarkiaren 
beste aldean”

“Enpresa 
pandemia erdian 
sortu genuen, 
baina guretzat 
momentu 
aproposa 
zelakoan”
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HESTE-FLORA,  
gure orekaren zuzendaria

4 

Zaloa Otaduy
Farmacook Nutrizio  

Eskolako arduraduna
farmazialaria eta nutrizoan aditua

Zure osasun fisiko eta emozionala zaintzeko prest dagoen norbait 
dagoela jakingo bazenu? Egunero-egunero hobeto sentiarazten la-
gunduko dizuna?

Eta, gainera, lan horren truke oso gutxi eskatuko dizuna? Ba egon 
badago, gure osasuna helburu bakar duen baten bat. Barruan daukagu. 
Gurekin bizi da eta gure parte da. Heste-flora du izena. Behar bada hes-
te-fauna deitu beharko genioke, berarekin enpatia gehiago sentitzeko.

Heste-flora, gure hestean, heste potoloan bereziki, bizi diren milioi-
ka ta milioika bakteriak osatzen dute. Baimena eskatu gabe hartzen 
dute leku hori euren bizilekutzat, eta hor biziko dira gurekin beti, lan 
zoragarria egiten.

Erlazio sinbiotikoa da, hau da, bai eurentzat, bai guretzat da onu-
ragarria. Tratu bat dugu egina eta bakoitzak bere partea bete behar 
du, gure osasunaren alde, betiere.

Gure lana euren etxea (heste lodia) substantzia kaltegarriz garbi 
edukitzea, eta egunero-egunero elikagaiak ematea da. Heste-flora 
guk jaten dugunetik elikatuko da-eta.

Euren lan horren truke, gure oreka, gure osasuna zaindu. Gure ore-
ka inmunologikoa, metabolikoa, hormonala, neurologikoa eta emo-
zionala zuzentzen du. Zuzentzen! Hau da, ez dauka eragin txikitxoa, 
gure orekaren zuzendaria da!

Orekarik ez dugu izango heste-flora osasuntsurik gabe.
Azkenaldian zergatik entzuten dugu hainbeste heste-floraren in-

guruan?
Alde batetik, komunitate zientifiko guztia hari begira dagoelako; 

milaka ikerketa kliniko martxan daude, oso emaitza itxaropentsuekin 
gaixotasun askotan, sendaezinak pentsatu ditugun gaitz asko barne.

Bestetik, guk geuk ez dugulako gure tratuaren parte hori inondik 
inora betetzen, gosez hiltzen uzten ari gara, eta horrek desoreka han-
dia eragiten du gure osasunean.

Gaixotasuna eta osasuna multifaktorialak dira: genetika, bizimodua, 
elikadura… eta zortea ere bada faktore bat. Baina badaude guk kon-
tzienteki moldatu ahal ditugun batzuk, eta elikadura da horietako bat.

Elikatu dezagun gure osasunaren zuzendaria. Zer jaten dute gure 
“bitxituek”? Fibra. Gure heste-florak fibra behar du bizitzeko eta bere 
lan zoragarria egiteko.

Elikagai begetalek badute substantzia bat, guk geuk erabiltzen ez 
duguna eta zuzenean gure heste-flora elikatzeko heltzen dena heste 
lodira. Fibra prebiotikoa deitzen zaio. Eta hori da gure “bitxituek” behar 
dutena. Egunero. Gainera, egun jaten dugunari oso sentiberak dira, 
eta, beraz, behar bezala elikatzen hasten bagara, berehala eskertuko 
dute eta euren lana guk ere segituan igarriko dugu.

Zein elikagai dira bereziki fibra prebiotikoan abe-
ratsak?

• Tipula, baratxuria, orburuak, zainzuriak, bro-
kolia, azalorea, aza, erremolatxa, azenarioa, 
apioa, pepinoa, perretxikoak eta onddoak.

• Mahatsa, banana, ahabia eta basoko frutak, 
pikua, arana, gerezia, sagarra eta zitrikoak.

• Oloa, zekalea, gari sarrazenoa, lekaleak eta 
fruitu lehorrak.

Normalean errazagoa egiten zaigu maite dugunak 
zaintzea nork bere burua zaintzea baino. Orain ba-
dugu beste norbait zaintzeko!

Emozionatu gaitezen gure hesteetan bizi diren 
“bitxituei” aurpegia ipiniz, maitatuz, euren lana 
eskertuz eta, egunero-egunero, jaten eman behar 
diegula gogoratuz.

Gure osasun fisiko eta emozionala “nahi gabe” 
zainduko ditugu horrela. Eman diezaiegun jaten. 
Zorretan gaude eurekin-eta.
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KULTURA

Lehenengo asteburuko za-
patuan, hilaren 21ean, Gi-
sele Jackson & The Shu 

Shu’s-en kontzertua eskainiko 
dute 19:00etatik aurrera, mu-
sika beltzaren tradizioa gure-
ganatuz. Hurrengo egunean, 
domekan, bi izango dira ema-
naldiak: eguerdiko 13:00etan 
Soraluzeko Musika Eskolako 
Konboak-en ordua izango da, 
herriko musikaren harrobia-
ren adierazgarri. 22ko arratsal-
de horretan, 19:00etan hasita, 
Dama Beltzak izango da Herri-
ko Antzokiaren eszenategian, 
kantari beltzen errepertorioa 
eta historia eskaintzeko. Hu-
rrengo asteburuan, zapatuko 
kontzertuan Euskal Herriko 
Blues talde esanguratsuena 
agertuko da Soraluzen. Tra-
vellin´ Brothers taldeak ohiko 
orduan, hau da, 19:00etan, ha-
siko du hilaren 28ko bere ema-
naldia. Hurrengo egunean bi 
saio izango dira, bat eguerdian 
eta bestea arratsaldez. Biak ere 
Amparanoia taldeko Amparo 
Sanchez izango dute eguneko 

protagonista. Kantari trebatua-
ren egia autobiografikoa adie-
razten duen “La niña y el lobo” 
liburuaren aurkezpena egingo 
dute 12:30ean; eta arratsaldeko 
19:00etan, bestalde, kontzertua 
eskainiko du abeslariak. Arra-
tsaldeetako ekitaldi guztietara-
ko sarrerak salgai daude Iratxo 
dendan eta kontzertuak hasi 
baino ordu erdi lehenagotik 
antzokian bertan; eguerdieta-
koak, aldiz, gonbidapen bidez 
egingo dira.

Lau kontzertu nagusi
Gisele Jackson abeslariak sehas-
kan ikasi zuen musika maita-
tzen, bere etxeko jukeboxean 
Aretha Franklin, Mavis Staples 
eta John Lee Hooker aritzen zi-
relako. Soul taldea sortu eta bira 
bat egin zuen gorenean zegoen 
Ray Charlesen koruko abesla-
ri gisa; handik aurrera Donna 
Summer edo James Brown be-
zalako mito handiekin ibili zen. 
AEBetako jazz klub nagusie-
tan Tito Puente, Bette Midler, 
The Commodor, B-52 eta beste 

artista askorekin partekatu du 
agertokia... eta Bill Clintonek 
presidente zina egiteko zere-
monian ere kantatu zuen. Bere 
Love Commandments  abestiak 
izan zuen arrakastak diva mai-
lara igo zuen, House eta Dan-
ce olinpoan sarraraziz. Hemen 
Shu Shu Organ Trio ondoan 
duela azalduko da: Abel Boque-
ra kataluniarrak Hammond or-
ganoan, Dave Wilkinson inge-
lesak gitarrarekin eta Caspar 
St. Charlesek baterian osatzen 
dute hirukotea.

Dama Beltzak musikaren bi-
tartez iraultza eta borroka egin 
zuten dama beltz batzuek me-
rezi duten errekonozimendua 
egiten die. Ahanzturan geratu 
ez daitezen, mugimendu mu-
sikal eta sozialaren erreginak 
osatutako boskotearen bizitzak 
kontatu eta euren abestiak kan-
tatuko dituzte. Estitxu Pinatxo 
Berako kantariaren ahotsa oi-
narri hartuta, Ella Fitzgerald, 
Nina Simone, Roberta Flack, 
Etta James eta Aretha Frankli-
nen aurrean izango gara.

Travellin Brothers taldeak 
hamabost urteko ibilbidean 
zortzi disko kaleratu ditu da-
goeneko. Azken diskoko abes-
tietan oinarrituta, euren abesti 
historikoak berreskuratzen di-
tuzte eta kantu argitaragabeak 
ere aurkezten dituzte opari gisa. 
Bilboko seikoteak 13th Avenue 
South bere azken albuma Nash-
villen grabatu dute, countryaren 
aberrian, eta blues kontzertuak 
soulearekin eta rock & roll zu-
zenenarekin osatzen dituzte.

Azkenik, Amparo Sanchezen 
eskutik Hermanas eta La Niña 
y el Lobo Vol.1 lanak izango di-
tugu entzungai, abeslariaren 
aurreko hiru albumekin lo-
tzen direnak. Amparanoiare-
kin nazioarteko bira trinkoan 
hiru urte eta Mamita Record-
sen buru eta ekoizle gisa bi urte 
eman ondoren, abeslariak bere 
bakarlari alderdia sustatu zuen 
Hermanas ekoiztuz; aurten, 
bestalde, La Niña y el Lobo ar-
gitaratu du jatorrizko bertsioan, 
indarkeria matxista gaia duen 
istorio autobiografikoa. ■ 

Blues Hotsak hilaren azken bi 
asteburuak hartuko ditu Soraluzen
Ohikoa denez, egitarau indartsua osatu du Gaztelupeko Hotsak-ek Blues Hotsak aurtengo ediziorako ere.              

Kontzertu guztiak (21, 22, 28 eta 29) Soraluzeko Herriko Antzokian izango dira, 19:00etatik aurrera.
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Nola lagundu ahal digu yogak 
gaur egun bizi dugun egoeran?
Yoga arlo askotan izan daiteke 
onuragarria: maila pertsona-
lean, emozioen inguruan, estre-
sa kontrolatzeko orduan… Yo-
gak arlo fisikoa, emozionala eta 
mentala lantzen ditu baliabide 
ezberdinak erabiliz. Posturen 
(asanen) eta arnasaren bitartez 
tentsioa arintzen eta muskuluak 
eta barneko organoak oxigena-
tzen laguntzen digu. Momentu 
honetan jendeak beldurra du 
eta yogak beldur horri aurre 
egiteko balio digu. Yoga pozik 
bizitzeko tresna da. Nork ez 
du bilatzen bizipoz hori? Gure 
esentzia propiora garamatza, 
gure barrenera.

Zerbait behar da yoga egiteko?
Mundu guztiak egin dezake 
yoga. Ikastaroan egingo dugun 

yoga edozeinek egiteko modu-
koa izango da, oso erraza. Adin 
eta egoera fisiko guztietako 
ikasleak ditut. Yoga egin aha-
la eboluzioa igartzen da, baina 
lehen momentutik ikusten da 
onuragarria dela.

Beraz, ikastaroa yogaren mun-
duan hasteko baliagarria izan 
daiteke?
Bi klase izango direnez, oina-
rrizko gauzak egingo ditugu eta 
ikasleei materiala emango diet 
etxean ere ariketak egin ahal 
izateko.

Yoga egiteko modu ezberdi-
nak daude. Zein egingo duzue?
‘Hatha yoga’ egingo dugu, asa-
nak (posturak) eta pranaiama 
(meditatzeko baliagarria den 
arnasketa-kontrola) landuz. Ni 
formatu nintzen eskolan yoga 

integrala deitzen diote eta bost 
yoga mota batzen ditu: aipa-
tutako ‘hatha yoga’ (fisikoa), 
‘karma yoga’ (akzioa), ‘raja yoga’ 
(meditazioa), ‘jñana yoga’ (ja-
kinduria), eta ‘bhakti yoga’ (de-
bozioa). Hori dena batera lan-
tzea izango litzateke kontua, 
baina bi klasetan dena egitea 
zaila da.

Ikastaroa amaituta yoga egi-
ten jarraitzea izango litzateke 
egokiena?
Polita izango litzateke, bizitzan 
zehar etengabe ikasten dugula-
ko zerbait. Gainera, yoga eus-
karaz egiteko aukera badugu, 
bikain, ez delako ohikoa. Orain 
dela lau urte hasi nintzen Ma-
llabian klaseak ematen eta beti 
euskaraz egin izan dut. Eibarren 
Kore zentroan egoten naiz eta 
tokia dago nahi duenarentzat.

Nolako saioak ematen dituzu 
orokorrean?
Klase bat horrelakoa izango 
litzateke, adibidez: pixka bat 
zentratzea, barrenarekin ko-
nektatu, gorputza aktibatu eta 
berotu, asana taula bat egin, 
10 minutuko erlaxazioa eta 15 
minutuz arnasa lantzea medi-
taziorako sarrera bezala. Ordu 
eta erdi inguruko klaseak iza-
ten dira.

Ezberdina da yoga taldean 
edo bakarka egitea?
Hasieran taldean egiteak ba-
bestu egin ahal zaitu, baina 
gero lehia moduko bat sortu 
daiteke. Bakarrik eginez gero, 
norberarekin konektatzea 
errazagoa da, eta barruko ar-
gia ikustera eta zurekin egotera 
iritsi zaitezke. Samadi deitzen 
diogu horri.

“Yogak gure esentzia propiora 
garamatza, gure barrenera”

IRUNE ASTARLOA • YOGA IRAKASLEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Irune Astarloak yoga ikastaroa emango du azaroaren 7an eta 28an, Arrate Kultur 
Elkarteko gela nagusian, …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen duen ‘Ilunabarrian’ 
egitasmoaren barruan (dagoeneko beteta dago taldea). Mallabiko yoga irakasleak 
jarduera honen abantailen berri eman digu, gorputzaren eta buruaren osasuna 
zaintzea berebizikoa da-eta.

Plano Corto Elkarteak eta Uda-
lak antolatzen duten Asier 
Errasti Eibarko 21. film labu-
rren jaialdiaren edizio hone-
tan 131 lanek hartu dute par-
te. Laburmetraiak azaroaren 
9tik 13ra ikusi ahal izango dira, 
20:00etatik aurrera. Barixa-
kuan, bestalde, bi emanaldi es-
kainiko dituzte (17:00etan eta 
20:00etan). Sari-banaketa, be-
rriz, zapatuan (azaroak 14) izan-
go da, 19:30ean. Coliseoan izan-

go dira proiekzioak eta sarrera 
doan da, baina  gonbidapenak 
eskuratu beharko dira, antzoki-
ko leihatilan astelehen eta bari-
xakuetan (17:30etik 19:30era) 
eta emanaldiak hasi aurretik, 
19:00etatik 20:00etara jaso 
daitezke eta, bestela, interne-
ten, Kutxabank zerbitzuaren 
bitartez. Antolatzaileek gon-
bidapenak gordetzeko eskatu 
dute, Artola jatetxerako afaria 
zozketatuko dute-eta.

Astelehenean hasiko dira  
Asier Errasti Eibarko 21. film 
laburren jaialdiko emanaldiak
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Juan San Martin Udal Liburutegiak eta …eta kitto! Euska-
ra Elkarteak antolatzen duten Idazlearekin Harixa Emoten 
euskerazko irakurle taldekoak Txema Garcia-Vianarekin 
“Pentaedroa” berak idatzitako nobelari buruz aritu ziren 
berbetan martitzenean, betiko moduan Antxon Narbaizak 
dinamizatutako solasaldian. Euskal Idazleen Elkarteak es-
kaintzen duen programaz baliatuz, hilean behin Portalean 
egiten duten saiora idazlea bera etortzen da, bere liburua 
irakurleekin komentatzera.

Datorren barixakuan, 20:30ean, Antonio Tabaresen 
“Proyecto Fausto” antzezlana aurkeztuko dute Coliseoan. 
1968an El Hierro eta La Palma uharteen artean hiru arran-
tzalerekin eta bidaiari batekin desagertu zen Fausto arran-
tza-ontziaren istorioan inspiratu-
tako antzezlanak Kanarietako Arte 
Eszenikoen Replica bost sari jaso 
zituen 2018an. Severiano Garciak 
zuzenduta, Irene Alvarez, Lio-
ba Herrera, Carmen Hernandez 
eta Soraya Gonzalez del Rosario 
antzezleek egiten dute lan, Pablo 
Gonzalez Perez akordeoiarekin 
lagun dutela. Sarrerak 10 euro ba-
lio du (7 euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin).

Bihar arratsaldean, 17:00etan, hasiko da Saquetti anaien 
ikuskizuna Coliseo antzokian. Bikoteak pailazo klasikoe-
tan inspiratutako emanaldia  eskainiko du. Familia osoak 
gozatzeko moduko saioa izango da, "barre egiteko orduan 
inolako mugarik ez dago-eta".  Sarrerak 5 euro balio du eta 
Coliseoko leihatilan eros daiteke, gaur 17:30etik 19:30era 
edo bihar, emanaldia hasi baino ordu erdi lehenago. Inter-
net bidez erosteko aukera ere badago, Kutxabank-en.

Idazlearekin Harixa Emoten

“Proyecto Fausto” antzezlana

Pailazoen umorerik klasikoena

Barixakuan banatu zituzten In-
dalecio Ojanguren 33. Argazki 
Lehiaketako sariak Portalean, 
edizio honetara aurkeztutako 
lanekin prestatu duten erakus-
ketaren inaugurazio ekitaldian. 
Lehiaketa Eibarko Udalak an-
tolatzen du, Klub Deportibo-
ko Argazkilaritza Taldearen 
laguntzarekin, eta aurtengo 
edizioko irabazleek Patxi Le-

jardi Kultura zinegotziaren eta 
Bakarne Elejalde Deporreko 
Argazkilaritza Taldeko presi-
dentearen eskutik jaso zuten sa-
ria. Azaroaren 22ra arte ikusgai 
egongo den erakusketan sari-
tutako lanak eta antolatzaileek 
aukeratutako beste hainbat bil-
du dituzte. Martitzenetik do-
mekara , 18:30etik 20:30era, 
joan daiteke ikustera.

Zapatuaz geroztik ikus daite-
ke Portalean Itzal Aktiboa era-
kusketa kolektiboa. Erakuske-
tari izena ematen dion taldea 
2004an sortu zen eta Donibane 
Garazin, Nafarroa Behereko 
hiriburuan, du oinarria. Era-
kusketak, pintura-ikastaroak 
eta bestelako arte-ekitaldiak 
antolatzen ditu taldeak, besteak 

beste. Erakusketa honetan eus-
kal lurralde ezberdinetako 15 
artistaren lanak (tartean Juan 
Luis Baroja Collet , Txiki Agi-
rre “Keixeta”, Bingen de Pedro,  
Iñaki Olazabal, Viviane Michel 
eta  Aitor Ruiz de Egino) bil-
du dituzte eta azaroaren 22ra 
arte egongo da ikustera joate-
ko aukera.

Indalecio Ojanguren argazki 
lehiaketara aurkeztutako lanak 
ikus daitezke Portalean

Hamabost artista garaikideren 
lanak biltzen ditu Itzal Aktiboa 
taldearen erakusketak 
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EIBAR KLISK BATEAN

Ilargi urdiña Eibarren. ESTEBAN VOUILLOZ
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Ilargi urdiña Eibarren. ESTEBAN VOUILLOZ

DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Jose Gonzalez Sanjurjo. 87 urte. 2020-10-13.
• Jose Ramon Zuloaga Garitaonandia. 77 urte. 2020-10-29.
• Mª Carmen Lasa Gallastegi. 78 urte. 2020-10-29.
• Cristina Santurde Trechuelo. 85 urte. 2020-10-29.
• Felisa Barrenetxea Gurrutxaga. 100 urte. 2020-10-29.
• Encarnacion Partida Albarran. 86 urte. 2020-10-30.
• Ramon Fernandez Gonzalez. 68 urte. 2020-11-2
• Felix Diaz Alonso. 81 urte. 2020-11-3.
• Lorea Lasa Aranburu. 90 urte. 2020-11-3.

Hildakoak

• Marina Telleria Hernando. 2020-10-24.

Jaiotakoak
BARIXAKUA 6

EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

ZAPATUA 7
EGUNEZ |  Elortza (J. Gisasola, 18)

DOMEKA 8
EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 19)

ASTELEHENA 9
EGUNEZ |  Mendinueta (Urkizu, 6)

MARTITZENA 10
EGUNEZ |  Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUAZTENA 11
EGUNEZ |  Zulueta (San Agustin, 5)

EGUENA 12
EGUNEZ |  Morgado (San Agustin, 3)

BARIXAKUA 13
EGUNEZ |  Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

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

Zorionak, MARKEL! 
Bixar 4 urte beteko 
dozuz-eta, mutil 
haundi!! Musu pilla 
bat famelixa eta, 
batez be, Iraia eta 
Martxel lehengusu-
lehengusiñen partez.

Zorionak,  BEÑAT, 
gure txapeldun! 
Ondo-ondo pasau. 
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Markelen partez!

Zorionaaaak, MIREN, 
neska haundi!! 
Domekan 8 urte 
egingo dozuz-eta!! 
Oso-oso ondo pasa 
eta musu haundi bat, 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, MARKEL 
Soraluze, atzo 
urtetxua bete 
zenduan-eta. 
Famelixaren eta, 
batez be, izeba 
Oihanaren partez.

Zorionak, IZAR, gure 
etxeko txikitxua! 
Jarraittu zure irribarre 
zoriontsu horrekin! 
Illargira eta buelta 
maite zaittugu. Ama, 
aitta eta ahizpa 
Mayaren partez.

Zorionak, ELUNEY, 
hillaren 10ian 8 urte 
beteko dozuz-eta. 
Ondo ospatu zure 
eguna. Musuak 
etxekuen partez! 

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 7an:  16:00 (2 aretoa)
• 8an: 16:00

“Como perros y gatos 3”
Zuzendaria: Sean McNamara

1 ARETOA
• 7an: 16,00, 20:00
• 8an: 20:00
• 9an: 20:30
“Una pastelería en N. Hill”
Zuzendaria: Eliza Schroeder

2 ARETOA
• 7an: 20:00
• 8an: 17,00, 20:00
• 9an: 20:30
“Meseta”
Zuzendaria: Juan Palacios

ANTZOKIA
• 7an:  16:00 (1 aretoa), 20:00
• 8an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 9an: 19:30 (1 aretoa)
“Erlauntza”
Zuzendaria: Mireia Gabilondo

Zorionak, LOREA! 
martitzenian 3 urte 
beteko dozuz-eta! 
Edarto ospatuko 
dogu. Musu haundi 
bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Iñakiren partez!

Zorionak, GARI, 
gaur 6 urte potolo 
betetzen dozuz-eta. 
Segi holako jator!! 
Musu pilla bat 
famelixakuen partez!!

Zorionak, KOLDO, 
gaur 11 betetzen 
dozuz-eta. Asko maite 
zaittugun etxekuen 
partez.

Zorionak, ARIANE, 
atzo 11 urte egin 
zenduazen-eta. 
Jarraittu holan, 
preziosa. Patxo 
erraldoi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, MIKEL!!!!! 
Eguaztenian 10 urte 
bete dozuzelako. 
Patxo haundi-
haundi bat famelixa 
guztiaren partez!! 
Segi holakua izaten, 
txapeldun!!!!

Zorionak,ETXAHUN, 
martitzenian 3 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Xabaten 
partez.

Zorionak eta patxo haundi bat gure bi txikixeri! 
JULE urriaren 13tik dago gure artian eta bere 
lehengusiña EIDER urriaren 29tik.
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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
 • Eibarko neska euskalduna eskaintzen 
da nagusiak eta menpekotasun egoe-
ran daudenak zaintzeko. Esperientzia 
eta tituluarekin. Tel. 667376212.

 • Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. Esperientziarekin. 
Tel. 612221327.

 • Emakumea eskaintzen da etxeak edo 
pegorak garbitzeko eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 658385055.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (habilitazio tituluarekin) 
eta garbiketak egiteko. Externa eta 
baita gauez ere. Erreferentziak. Tel. 
602490595.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 631959435.

 • Emakume euskaldun arduratsua es-
kaintzen da etxebizitza edo pegorak 
garbitzeko. Tel. 628930551. Begoña.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko, nagusiak zaintzeko eta abar. 
Tel. 631490953.

 • 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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