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“Medikuak kontratatu ordez, ordenadore bidezko sistema txertatu 
nahi dutela iruditzen zait. Pandemiak hildako asko eragin ditu, 
baina pazienteei behar bezalako arreta ez eskaintzeak ere bai. Gaur 
bertan mediku batek egun bakar baterako telefono bidezko 75 
kontsulta programatu dizkiotela esan dit. Ba al dakizu zer den 75 
laguni deitzea eta euren historiala kontsultatzea? Eta 75 paziente 
horiek ikusi gabe erabakiak hartu behar izatea? Astakeria da. Me-
dikuek iazko abenduan ez zituzten 75 kontsulta egunean. Telefono 
bidezko kontsulta, praxi txarra izateaz gain, kolapsoa sortzen ari 
da. Hasieran, Norbere Babeserako Ekiporik ez zegoenean, telefono 
bidezko kontsulta egitea uler dezaket, baina orain ez”.

IÑIGO JAKA´, mediku erretiratua

"Ekologiko izateko, ezin digital izan. Masiboki digital izatekotan, 
ahaztu ekologia eta justizia, amildu gaitezen basakerian. Orde-
nagailu bat fabrikatzeko batez beste behar dira 240 kilo erregai, 
22 kilo osagai kimiko eta 1.500 litro ur. Ez dute lebitatzen 5G, 
mugikor, zerbitzari, router, ordenagailu eta telebista adimentsuek 
(soilik 5Gak eskatuko omen ditu milioika antena eta 20 mila 
satelite berri). Horiek denak munduko abiazio zibil guztiak baino 
gehiago ari dira planeta berotzen, eta esponentzialki ari da hazten 
sektorearen energia kontsumoa (eta oraindik munduko popula-
zioaren erdia falta da konektatzeko)”.

JOSEBA AZKARRAGA ETXAGIBEL, EHUko irakaslea

"Eliteko futbolean xahutzen den dirua neurriz kanpokoa da, baina 
sortu egiten dute diru hori. Cristianok dirutza irabazten du, baina 
sortu ere bai. Garestia ni nintzen, sortzen ez nuen diru bat ordain-
tzen zidatelako 2. Mailan justu-justu jokatzeko. Niri emandako 
dirua pikutara botatakoa izan zen. Beste gauza bat da futbola nego-
zio bihurtuta dagoela. Espainiako futbolean atzerriko jabe asko ari 
direlako azaltzen. Edukiko dute ogasunean abantailaren bat”.  

JAVIER MANDIOLA "MANIX", entrenatzailea

NAHIXAGO NEUKE.- Desio-interjekzioa. Gaztelerazko, ‘ojalá’. “Nahixago neuke jausi eta apur-
tuko balitza pitxar madarikatua!”.

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



ORAIN DELA URTEBETE4 …eta kitto!
1163. zenbakia

Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Eraikin bat jausi eta gero, Arragueta kaleko beste etxe bat ere 
botatzea erabaki zuten. 40.etik 80. hamarkada bitartean Be-
nigno Plazaolak egindako 60.000 argazkitik gora digitalizatzea 
erabaki zuten. EAJ-PNV izan zen alderdi bozkatuena Espainia-
ko Kongresurako eta Senaturako hauteskundeen “errepikape-
nean”, sozialisten aurretik. “Udazkeneko uzta” izeneko bisita 
gidatua, kontzertua eta bazkaria eskaini zuten Sosola baserrian. 
Herriko zortzi taldek hartu zuten parte Euskararen Ginkana-
ren finalerako lehian. 120 eibartar helmugaratu ziren Beho-
bia-Donostia maratoi erdian. Ipuruako gimnastek bi domina 
eskuratu zituzten Espainiako taldekako txapelketan. Eibar FT-
koek Genuine Ligaren bigarren denboraldiari ekin zioten. Asier 
Errasti eta Javier Agirresarobe omendu zituzten laburmetraien 
jaialdiko amaiera galan.  

1- Arragueta kaleko hainbat eraikin zeuden egoera txarrean 
eraisteko lanak hasi zirenerako. 2- Asier Errasti jaialdian Javier 
Agirresarobe omentzeko aprobetxatu zuten. 3- Egogaineko 
beharginek gatazka konpontzeko mobilizazioak egin zituzten. 
4- Sosola baserrian egunpasa bikaina antolatu zuten. 5- Ipu-
ruako gimnastek maila bikaina erakutsi zuten Espainiakoan 
ere. 6- Behobia-Donostiak aurreko urteko eibartar kopuru bera 
izan zuen. 
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>>>  Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin lankidetzan, Debege-
sak autonomoei eta 10 langile 
baino gutxiagoko enpresa txiki 
eta ertainei (ETE) laguntze-
ko zerbitzua jarri du martxan. 
Zerbitzua COVID-19ak eragin-
dako zailtasun ekonomikoak 
dituzten enpresei dago zuzen-
duta eta programaren helburua 
enpresaren gaur egungo egoera 
aztertzea, negozioaren diag-
nostikoa egitea, etorkizuneko 
urratsak finkatzea eta dirula-
guntzen eta bestelako lagun-
tza-programen berri ematea 
da. Horretarako, Debegesak 

arreta pertsonalizatua eman-
go du, bakoitzaren egoerara 
moldatuta. Azaldu dutenez, 
“aholkularitza programa ho-
nen lehen urratsa autonomo 
edo ETEaren COVID-19aren 
ondorengoko egoera aztertzea 
izango da. Horretarako,  Foru 
Aldundiak eta Mondragon 
Unibertsitateak elkarlanean 
egindako erreminta erabiliko 
da”.  Zerbitzua doakoa da eta 
eskualdeko edozein autonomok 
zein ETE txikik eska dezake, 
ekintzaile@debegesa.eus hel-
bidera idatzita edo  943 82 01 
10 telefono zenbakira deituta.

>>>  Eibarko Ikamak deituta, 
eguazten goizean kontzentra-
zioa egin zuten ikasleek Eibar 
BHI ikastetxeko jolastokian, 
COVID-19ak eragin duen egoe-
raren aurrean “ikasleen bizitzak 
erdigunean” jartzea aldarrika-
tzeko. Horren harira egin duten 
idatzian diotenez, “ikasturte 
berri desfasatuarekin hasi ge-
nuen kurtsoa, ikasturtea has-
teko genituen baldintza txa-
rrak salatu genituen eta ordutik 
egoera okerretik okerrera joan 
da. Neurriak berandu eta gaizki 
hartu dituzte”. 

Ikasleen ustez pandemiaren 
aitzakiarekin kontrol soziala 

areagotu dute. Zentzu horretan, 
aurreko asteko gertakariak az-
pimarratu dituzte: “Aipatzekoa 
da aurreko asteko ostegunean 
Ernai gazte antolakundeak 
deitutako mobilizazioetarako 
baimen eskaeran akats bat egi-
tearren Untzagara ailegatzean 
aurkitu zuten presentzia poli-
zial neurrigabea”.

Tabernak eta gazteen sozia-
lizaziorako beste gune guztiak 
itxi dizkietela eta kexatzen dira: 
“Kalean sei lagun elkartzeko 
muga jarri digute, baina garraio 
publikoan pilaketa itzelak ema-
ten dira eta ikasgeletan 30 lagun 
ere elkartzen gara egunero”.

Autonomo eta enpresa txikientzat 
aholkularitza zerbitzu berria

Ikasleen bizitzak “erdigunean 
jartzea” eskatu dute Eibar BHI-n
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>>>  Eibarko Udal Kirol Pa-
tronatuak jakinarazi duenez, 
COVID-19 dela-eta indarrean 
dagoen araudiaren araberako 
neurri berriak ezarri dituzte. 
Beraz, azaroaren 7az geroztik, 
kirol-instalazioak erabiltzen 
dituzten abonatu edo erabil-
tzaile guztiek nahitanahiez bete 
beharreko arauak hauek izango 
dira: Ipurua kiroldegia, Orbea 
Kiroldegia eta Unbeko Kirol-
gunea 21:00etan itxiko dira 
astelehenetik barixakura (ki-
rol jarduera guztiak 21:00etan 
amaituko dira, beraz); eskola-
adinean daudenen jarduera eta 
ikastaro programatu guztiak 
bertan behera geratzen dira; 
16 urtetik gorakoei zuzendu-
tako bestelako jarduerak (fit-
ness, multiaktbitateak, gim-
nasioetako edo igerilekuetako 
talde-eskolak) gehienez 6 la-
guneko taldeetan egingo dira; 
edukiera guztiak gehienez ere 
% 40ra murriztuko dira; alda-
gelak eta dutxak itxita egongo 
dira instalazio mota guztietan, 
igerilekuak erabili aurretik eta 
ondoren aldatzeko izan ezik; 

kafetegiak, tabernak…itxita 
egongo dira, igerilekuko eta 
bainuetxeko aldageletakoak 
izan ezik (arropak aldatzeko 
erabiliko dira bakarrik); jendea 
batetik bestera joateko erabili 
beharreko espazioetan behar-
beharrezkoa den denbora baino 
ez egon; maskara uneoro erabi-
liko da kirola egiten den bitar-
tean, jardueraren aurretik eta 
ondoren, igerilekua izan ezik; 
eta pertsonen artean 1,5 me-
trotik gorako distantzia gorde 
beharko da, uneoro.

>>>  Errebal Plataformak jaki-
narazi duenez, Ibarkurutze eta 
Coliseo artean kalea konpon-
tzeko egiten ari diren lanetan 
amiantodun hodiak agertu dira, 
lurra zulatu dutenean. Diote-
nez, bizilagunak horrekin kon-
turatu zirenean Udalari jakina-
razi zioten, amiantoa bertatik 
kentzeko, “baina euren harri-
durarako hodiak lehenbailehen 
estaltzen zituztela ikusi zuten”. 
Plataformako kideek salatzen 
dutenez, “datorren urtean edo 
hemendik bost, 20 urtera ka-
lea berriz ere zulatu behar ba-
dute, orduan berriz agertuko 
da hor orain Udalak lurrare-
kin estali duen amianto hori. 

Orain dela urte batzuk Uda-
lak 2028. urterako amiantoa 
kentzeko konpromisoa zuela 
kaleratu zuten prentsan, Euro-
pak hala agintzen du-eta, baina 
badirudi Errebal salbuespena 
izango dela”. 

>>>  Astelehen goizean hasi zen 
deskontuarekin erosteko bo-
noen salmenta, Eibar Merka-
taritza Gune Irekiaren kanpai-
naren baitan eta internet bidez 
salgai ipini zituzten guztiak 40 
minutuan saldu ziren. Bule-
goan erosteko aukera ere ba-
zegoen, baina egunean bertan, 
saltzen hasi eta 5 ordura ez zen 
erosketa-bonorik geratzen, ho-

riek ere agortu zirelako. Eros-
keta-bonoak 35 eurotan saltzen 
dira eta 50 euroko gastua egin 
daiteke, kanpainarekin bat egin 
duten 135 establezimendutan. 
Beste batzuetan ere kanpaina 
arrakastatsua izaten da, baina 
oraingoan marka guztiak hautsi 
dituzte, saltzen hasi eta lehen 
egunean bono guztiak gastatu 
ziren-eta.

Abonatu eta 
erabiltzaileentzat arau 
berriak ezarri dituzte Udal 
kirol instalazioetan

Errebalen amiantoa agertu eta 
berriz estali dutela salatu dute

EMGI-ren erosketa-bono guztiak 
lehen egunean saldu zituzten

>>>  Pandemiaren ondorioz eta kutsatze-fokuak saiheste aldera, 
Eibarko Udalak ez du aurrez-aurreko auzo-bilerarik antolatuko 
aurten. Hala ere, herritarrek beraien auzoari buruzko kexak, ira-
dokizunak edo eskabideak egin ahal izango dituzte, azaroaren 27ra 
arte. Herritarrek kexak, galderak eta proposamenak aurkezteko 
aukera izan dezaten, Udalak hainbat kanal zabaldu ditu: Pegorara 
943708400 telefono zenbakira deitu, Pegoran idazki bat erregis-
tratu edo, bestela, alkatetza@eibar.eus helbidera idatzi daiteke. 
Horrez gain, auzozainari helarazi ahal zaio. Edo, bestela, udal 
webguneraren “Abisuak, kexak eta iradokizunak” atalaren bidez 
idatzi edo mugikorraren aplikazio bidez bidali daiteke. Udalak 
bando bat jarriko du pegora guztietan horren berri ematen.

Ez da auzo-bilerarik egingo, 
baina kexak jasoko dituzte
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>>>  Astelehen gauean pinta-
ketak egin zituzten Eibarko Po-
demos-Ahal Dugu alderdiaren 
egoitzan. Arragueta kalean da-
goen lokalaren leihoetan “Dik-
tadura burgesaren arduradun” 
esaldia idatzi diete eta, horren 
aurrean, alderdiko ordezka-
riek gertatutakoa gaitzetsi dute. 
Eibarko Uri Buru Batzarrak 
ere “guztiz arbuiatzen ditu bart 
alderdi moreak bere egoitzan 

jasan zituen pintaketak”, erre-
dakziora igorri duten idatziak 
jasotzen duenaren arabera eta 
elkartasuna adierazi nahi dio 
erasoa jaso duen alderdiari. 
Horrez gain, PSE-EE, Eibar-
ko EAJ-PNV eta Elkarrekin 
Podemos Eibar alderdietako 
udal taldeek adierazpen institu-
zionala sinatu dute, gertatuta-
koa gaitzesteko eta elkartasuna 
adierazteko.

>>>  Zaldibarko zabortegiko 
hondamendia gertatu zela 9 
hilabete bete direla-eta, zapa-
tu arratsaldean manifestazio 
jendetsua egin zen Eibarren, 
Zaldibar Argitu plataformak 
deituta. Erantzukizunak eskatu 
eta istripuan hildako Alberto 
Sololuze eta Joaquin Beltran 
gogoratu zituzten.

9 hilabete joan 
dira Zaldibarko 
hondamenditik

>>> Udalak ezohiko dirula-
guntza ekonomikoen progra-
ma berria onartu du, 1.000.000 
eurotik beherako negozio-zen-
batekoa duten ostalaritzako au-
tonomo eta enpresentzat, CO-
VID-19ak sortutako krisiari 
aurre egiten laguntzeko. Di-
rulaguntza hauetarako partida 
100.000 eurokoa da.

Laguntza honen onuradun 
izan ahalko dira 2020ko aza-
roaren 6an Eibarren ostalari-
tza-lokala irekita eta martxan 
duten pertsona fisiko edo juri-
dikoak, baldin eta 1.000.000 
eurotik beherako negozio-zi-
fraren zenbateko garbia badu-
te. Gainera, baldintzetako bat 
da azaroaren 6an alta emanda 
egotea Eibarko Jarduera Eko-
nomikoen Gaineko Zergan. 
Dirulaguntzaren zenbatekoa 
gutxienez 500 eurokoa izango 
da eskaera bakoitzeko eta han-
ditzeko aukera egongo da lokala 

errentan (200 euro gehiago) eta 
hiru lagunetik gorako plantilla 
(150 euro) dutenen kasuan.

Eskabideak aurkezteko epea 
dirulaguntzaren laburpena Gi-
puzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egu-
nean hasi eta abenduaren 4an 
amaituko da. Eskaerak elektro-
nikoki egingo dira www.eibar.
eus udal webgunearen bidez. 
Izapidea elektronikoki egiteko, 
ziurtagiri digitala eduki behar 
da (B@K-Q, NAN elektroni-
koa, IZENPE txartela, etab.) 
Eskabidearekin batera deial-
diko oinarrietan zehazten diren 
agiriak aurkeztu beharko dira 
(Udalaren web orrian kontsul-
tatu daitezke). Laguntza hauek 
bateragarriak dira Kontsumo, 
Merkataritza eta Turismoko 
sailburu Javier Hurtadok ira-
garritakoekin,  bai eta beste ad-
ministrazio publiko edo pribatu 
batzuek emandakoekin ere.

Ostalaritzari laguntzeko 
ezohiko dirulaguntza berria 
onartu du Udalak

Pintaketak egin dizkiote Podemos 
Ahal Dugu alderdiaren lokalari
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COVID-19

Europa osoan hartu du 
abiadura COVID-19ak 
azken asteotan. Urriaren 

19an sartu zen Eibar kolore go-
rriak adierazten duen "egoera 
larrian". Kolore gorrian daude 
14 egunetan 100.000 biztan-
leko 500eko intzidentzia-tasa 
gainditu duten 5.000 biztan-
letik gorako herriak. Intziden-
tzia-tasa egun batetik bestera 
joan da igotzen  Eibarren eta 
momentu honetan 2.396,68an 
dago. Gipuzkoa, Bizkaia eta 
Arabako udalerrien rankin-
gean lehenengoa da Eibar.

Eibarko egoeraren larrita-
suna ikusita PCR masiboak 
egin dituzte aste honetan 13 eta 
40 urte bitarteko eibartarren 
artean, birusaren hedapenak 
hartutako abiadura gelditze-
ko asmoz.  

Goiko grafikoan azken hi-
labetean gure herrian positi-
bo berriek izan duten ebolu-

zioa ikus daiteke. Pandemia 
hasi zenetik eguaztenera arte 
(azaroak 11) 1.679 lagunek 
eman dute positibo Eibarren 
COVID-19aren detekzio-pro-
betan.  Horietako 997 urritik 
aurrera detektatu dira, eta 333 
azken astean.

Eibarren 53 positibo berri 
zenbatu ziren eguaztenean; 
13 Ermuan; zazpina Deban eta 
Elgoibarren; 6 Mutrikun, 2 
Soraluzen eta bana Mendaron 
eta Mallabian.

Eguaztenean 16.338  test 
diagnostiko egin zituzten 
EAEn, eta 1.409 positiboak 
izan ziren. Positiboen portzen-
tajea %8,6ekoa da beraz. Os-
pitaleen egoera dela eta, CO-
VIDaren ondorioz 73 pertsona 
ospitaleratu zituzten eguazte-
nean, eta COVIDa duten 133 
lagun ZIUn zeuden, aurreko 
astean baino 22 gehiago.

Gipuzkoa da intzidentzia-ta-

sarik altuena duen lurraldea: 
1.006.  Araban 551n daude,  eta 
747an Bizkaian. EAE osoan 
845ekoa da intzidentzia-tasa 
metatua. Kutsatze datuak "ge-
roz eta kezkagarriagoak" zirela 
argudiatuta joan den asteko 

eguenean Jaurlaritzak neu-
rri murriztaile berriak iragarri 
zituen.  Gaueko 22:00etara 
aurreratu zuen etxeratze agin-
dua eta ostalaritza, salbuespe-
nak salbuespen, ixtea agindu 
zuen. ■

Kutsatze maila kezkagarriarekin 
jarraitzen dugu herrian

Azken astean, azaroaren 5etik 11ra, 333 positibo berri zenbatu dira eibartarren artean egindako COVID-19aren 
detekzio probetan. Egunero egiten dira probak Eibarko ospitalean, baina aste honetan, gainera, 13-40 urte bitarteko 
eibartar guztiei deia egin zaie baheketa masiboa egiteko. Asmoa gure herriko egoera larriari konponbidea jartzea 

da. Izan ere, alarma guztiak piztuta daude Eibarren, 2.397ko intzidentzia-tasa metatuarekin.

Azken asteetako positibo berriak Eibarren

POSITIBOEN EBOLUZIOA 
AZKEN HILEAN EIBARREN
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Gure jai gehienek ospa-
tzeko egun zehatz bat 
izaten dute, baina ez da 

hala gertatzen Gaztaiñerre egu-
narekin. Izan ere, urtetik urte-
ra ospatzeko eguna aldatzen 
joaten da eta, beharbada ho-
rregatik, batek baino gehiagok 
urtero izaten ditu Gaztaiñerre 
ospatzeko egunaren inguruko 
zalantzak.  Zorionez, horrela-
ko zalantzak argitzeko “formu-
la” idatzita laga zigun aspaldi 
Juan San Martinek: “Egun hau, 
Ermua, Eibar eta Plaentzian 
Arimen egunetik bigarren as-
telehenean ospatzen da. Urte-
txoak dira Gaztaiñerre egun 
jatorrari buruzko zalantzak eta 
eztabaidak ezagutu nituela. Ba-
tzuen ustez “Domunun Santu” 
egunetik bigarren astelehena 
behar zuen izan eta beste ba-
tzuen ustez Arimen egunetik 
urrengo astelehena, eta baita 
ere baziren Arimen egunetik 
hirugarren astelehena zela uste 
zutenek ere. Jan-edan zaleen-
tzat hain da egun ona, baziren 

astelehen bietan behar zela esa-
ten zutenetarik ere, eta Guruze-
ta korresponsalarentzat, duda 
hoiek kontuan harturik, azaro-
ko astelehen guzietan ospatu 
behar zen. Iritziak iritzi, Ari-
men egunetik bigarren aste-
lehenean ospatzen da”.

Sasoi batean batez ere De-
babarrenean (Soraluze, Eibar, 
Ermua) ospatzen zen Gaztaiñe-
rre, baina gaur egun beste toki 
askotara zabaldu da. Bestalde, 
Euskal Herritik kanpora ere 
toki askotan ospatzen dituzte 
Gaztaiñerreren pareko jaiak. 
Galizian, adibidez, “magosto” 
izenekoa ospatzen dute eta Ei-
barren bertan izan dugu ho-
rren berri, As Burgas Galiziako 
Etxearen eskutik.

AEK euskaltegikoen zozketa
COVID-19ak sortutako egoera 
dela eta, Eibarko AEK euskalte-
gikoek Gaztaiñerre ospatzeko 
urtero egiten dituzten afari-me-
rienda eta kalejirarik ezin izan-
go dituzte egin aurten. Hala ere, 

euskaltegian modu batera edo 
bestera gogoratuko dute egu-
na eta eskoletan ere landuko 
dute. Jakinarazi dutenez, “zoz-
keta bat ere jarri dugu martxan 
euskaltegian, eta edozein herri-
tarrek parte hartzeko aukera 
zabalik dago”.

Parte hartzeko hiru modu 
daude (bakarra aukeratu behar 
da) : gaztainaz egindako erreze-
ta bat idatzi; Gaztaiñerre egu-
nean zer egin ohi duten edo 
garai batean zer egin ohi zu-
ten (etxean, lagun artean, es-
kolan, euskaltegian...) konta-
tuz bideotxo bat; edo galdera 
hauei erantzun: Non ospatzen 
da Gaztaiñerre? Noiz ospatzen 
da? Zer ospatzen da? Ezagutzen 
al duzu antzeko ospakizunik? 
Errezeta, bideoa edo galderei 
erantzunak bidaltzeko helbidea 
eibar@aek.eus da. Azaroaren 
20ra arteko epea dago zozketan 
parte hartzeko, eta parte har-
tzera animatzen diren guztien 
artean sari bat zozketatuko dute 
AEK euskaltegikoek. ■

“Iritziak iritzi, 
Arimen egunetik 
bigarren 
astelehenean 
ospatzen da 
Gaztaiñerre”

Gaztaina erreak jateko jaia
Astelehenean ospatuko da Gaztaiñerre eguna gurean. Aurten, baina, COVID-19ak eragin duen pandemia eta alarma-

egoera tartean direla, ospatzeko modu berriak bilatu beharko dituzte askok. Izan ere, oraingoan ezin izango dira 
ohiko afariak antolatu, herriko elkarte gastronomikoen ateek itxita jarraituko dute-eta. Tabernak ere itxita daude 

eta, beraz, AEK euskaltegiaren eskutik azken urteotan egiten ziren afari-merienda eta kalejira bertan behera geratu 
dira. Gauzak horrela, aurtengo afari-meriendak etxe barruan eta familiakoekin egin beharko ditugu.
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Gaztainerre 
eguna Mertxete 
baserrian

Felisa Pascuali grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Felisa Pascual Ucin
(1907 – 2002) 

Urteetan ospatu zen Gaztainerre Orbea frontoian, AEK euskaltegiak antolatzen zuen  
afari-meriendan. ...ETA KITTO!

Gaztainerre egunean Mertxete baserrira 
joaten ziren gaztainak jatera. Taloa, 
morokila eta gaztaina erreak jaten 
zituzten. 

“[Mertxetera juaten ziñazien orduan…] Bai. [Ohitturia zan orduan basarrixetara juatia Gaztai-
nerren?] Bai, basarrixetara jentia juaten zan ta talua, edo morokilla edo nahi dozuna… ta gaztai-
na erreak (…). Txopenkuan, baitta zerian be, han, Urkusuan behera juan ta, zelan da, Goimendi-
xan bizi zittunak edo, zelan da, Otaduinekuak. Haren etxian be egitten genduazen Gaztainerre 
egunian, aurretik enkargau ta… justu lekuak, danak. [Orduan, basarrittara…] Bai. [Más típico 
edo…] Sí, más típico… [Mertxete, fíjate!] Mertxete, bai, Txonta aldian. Txonta guretako jolas… 
umetan jolasian beti Txontan ibiltzen giñan gu!”.

Ama, Azpeitiakoa. Aita, Gasteiz ingurukoa. Azpeitiatik Berga-
rara joan ziren bizi izatera lehenengo eta ondoren Eibarrera. 
Felisa, Barakaldo kalean jaio zen. Alhondigara joan zen hasie-
rako ikasketak egitera. Umetan antzerki eta dibujorako zaleta-
sun handia zuen. Jacinto Olaberekin egin zituen bere marraz-
keta ikasketak. Gaztetan, jostuna izandakoa. Republika sasoia 
eta Gerra Zibila bete-betean bizi izan zituen.

ibartarrene
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Mercedes Telleriari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Mercedes Telleria 
Izaguirre
(1913 – 2008) 

Jai egunak: 
San Andres eta 
Gaztainerre

“San Andres egun bat bakarrik izaten zan, beran eguna bakarrik. Neskak arropia estrenatzeko 
eguna, neguan edo… ahal danean ipintzeko. Horixe! [Ta lehen San Andres baiño inportantiagua 
Gaztainerre izango zan, ez?] Baaa, Gaztaiñerrian bueno…! Danak gaztainak jatera basarrixetara! 
Bai. Talua ta esnia Gaztaiñerrian, bai. Lehelengotik egitten zeben elizkizuna, hildakuendako. Ta 
gero handik juaten ziran basarrixetara, meriendia egittera. Hortik dator hori. [Ohitturia?] Bai! 
Hildakuena egin, baiña gero norbera biziakin disfrutau! (…) Gu be juan gara, baiña gu honek, eli-
zakuak eta honek ez. Gu juaten giñan talua ta esnia edo morokilla ta gaztainak… gaztaina erriak! 
[Ta marraskillorik ez?] Baaai, horrek be bai. “Típicos” horretxek dira. [Etxian egitten zenduzen 
marraskilloak?] Hori meriendia edo afari-meriendia egittera kanpora juaten zan generalmente 
[Baiña zuk jakingo dozu ipintzen…] Bai. Harek garbittu, ta ondo garbittu ta harek gero gatzakin 
ipiñi ta garbittu… Gero bai, gero nahikua bota saltsa, nahi badozu be koñaka ta zera guztiak ta… 

Eibarren jaiotakoa, Bidebarrieta kalean. Ama, Maria Eizagirre, 
eta aita, Lorenzo Telleria (1890), biak ermuarrak.  
Aita “Ermittanua” gaitzizenarekin ezagunagoa zen lagun artean 
(Sallabenteko ermita zaintzen zuelako); ama “Konbentukua”, 
bertakoa zelako. Ama, Madrilera joan zen kriada 17 urterekin. 
Mercedesen etxean sei anai-arreba ziren, eta Mercedesek 5 urte 
zituenean Plaza Barrira joan ziren bizi izatera; harrezkero ber-
tan bizi da. II. Errepublikaren aldarrikapena eta 1934ko iraul-
tza zuzenean bizi izan zituen. Gerra Zibilean, Ermuan egon 
ziren lehenengotik, Oletxeko baserrian. Gerra ostean Eibarrera 
itzuli eta hurrengo urteak bete-betean bizi izan zituen.

San Andres eguna. Gaztainerre, ospakizun 
garrantzitsua. Ohitura honen historia. 
Gaztainak eta marraskiloak jateko 
ohitura zuten. Marraskiloen saltsa, oso 
ona. “Harrixak be onak saltsa horrekin”. 

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
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Nola bizi du publizitatearen 
sektoreak COVID-19aren kri-
sia?
Beste edozein sektoretan beza-
la eragina nabarmena da, edo 
pixka bat handiagoa. Zenba-
kiak egin behar direnean, eta 
hemendik edo handik moztu 
behar denean, publizitatea iza-
ten da ezer baino lehen mozten 
dena.  Publizitatea sektore kal-
tetuenetakoa izaten da krisialdi 
guztietan. 

COVID-19arekin gure portae-
rak eta kontsumitzeko moduak 
erabat aldatu direla baiezta-
tu daiteke?
Krisiak beti dakar beldurra. 
Ez gaude krisi ekonomiko ba-
tean bakarrik, osasun-krisi bat 
ere bada, eta hori oso kontuan 
hartzekoa da ematen ari diren 
aldaketak ulertzeko. Pande-
miaren hasieran etxean pasa 
genituen hilabete haiek, zer 
gertatuko zen jakin barik. Uda 
aldera, denok, edo ia denok, 
ahalegin bat egin genuen gure 
lehengo bizimodura bueltatze-
ko. Bizitzen ari garen guztiare-
kin kontsumo-ohiturak guztiz 
aldatu dira. Euskaldunak ka-
lean eta tabernetan egotekoak 
gara, eta orain beste errealitate 
bat bizi dugu. Bestetik, gauzak 
momentu batetik bestera alda-
tzen direnez, egunero behar 
dugu informazioa; positiboak 
igo edo jaitsi diren jakin nahi 
dugu; jaitsi badira itxaropena 
daukagu; bitartean azalpenak 
behar ditugu zer datorkigun ez 

“Publizitateak laguntza handia  
eskaini dezake pandemiari  
aurre egiteko”

<<<  ASIER ARRIETA  • Publizitate-sormeneko irakaslea UPV/EHUn  >>>

Publizitate-kanpainek pandemiari aurre egiten asko lagundu dezaketela uste du Asier Arrieta irakasle eibartarrak. 
Nolanahi ere, faltan bota ditu. Publizitatea sirimiria bezalakoa dela dio: apurka-apurka gauzak barneratzen 
laguntzen digu. Asierrek 25 urte daramatza publizitate-sormeneko klaseak ematen UPV/EHUko Publizitateko eta 
Harreman Publikoetako Graduan. Ikasgeletatik kanpo ere ibilbide luzea du eginda publizitate-sormenaren arloan.
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dakigulako... Kontsumitzai-
leak  linbo baten bezala gaude. 

Koronabirusak ezustean ha-
rrapatu ditu sektore guztiak, 
tartean publizitatearena, eta 
egoera berrira egokitzea ez 
da lan erraza izan...
Inoiz ez gara horrelako egoe-
ra batean egon. Haundi gera-
tu zaigu guztioi. Konfinatuta 
egon ginen sasoian publizi-
tatearekin zer gertatuko zen 
galdetzen nion neure buruari. 
Marken erreakzioaren zain 
nengoen. Udaberria zen, eta 
momentu horretan beti has-
ten dira udara begirako kan-
painak; esate baterako,  Coca-
Colak zer egingo zuen ikusteko 
zain nengoen.  Mundu osorako 
kanpaina prest edukiko zuen, 
"zein zoriontsuak garen, goa-
zen zoriontsu izatera, denok 
hondartzara"  eta era horreta-
ko mezuekin. Kanpainak eten 
behar izan zituzten marka as-
kok. Batzuk isilik geratu ziren 
eta gutxi batzuk kanpaina oso 
interesgarriak, sormen handi-
koak, eta egoerara ondo egoki-
tuak egin zituzten. Aipagarrie-
na, nire ustez,  Bankinter-ek 
egin zuena da (diskurtso hun-
kigarri batekin publikoarekin 
enpatizatzea bilatzen nuen). 

Eta nola erreakzionatu dute 
erakundeek? Zertan lagundu 
dezakete erakunde publikoe-
tatik egiten diren kanpainek?
Pandemiari aurre egiteko 
informazio-kanpaina inte-
resgarriak egon dira mundu 
osoan, baina gutxi egin dira he-
men. COVID-19arekin behar 
duguna berehalako informa-
zioa da, egun batetik bestera-
koa. Publizitateak hori ezin du 
eman, baina asko lagundu de-
zake hainbat arlotan,  informa-
zioa behin eta berriro zorrozta-
sunez gogoraraziz (hidrogelak, 
maskarak, distantzia soziala...). 
Sirimiria bezalakoa da publi-
zitatea, pixkanaka-pixkanaka 
gauzak barneratzen laguntzen 
digu. Koronabirusari aurre egi-
teko ezinbestekoak diren oina-
rrizko neurri horiek askotan ez 
dira errespetatzen eta, beraz, 
garrantzitsua da jendeari behin 

eta berriro errepikatzea.  Satu-
ratuta daude eta ez dute publi-
zitatean pentsatzen.  Alde ho-
rretatik ulertzekoa da euren 
egoera ere. Publizitatea baino 
gehiago publi-kazetaritza egi-
ten dute: informazio garbia, 
estetikoki apur bat zaindua, 
baina inolako sormenik gabe. 

Beste zeozerren falta igarri 
duzu?
Informatzea oso ondo dago, 
baina zenbait momentutan 
beldurra sartzea oso eragin-
korra da. Estatu mailan zenbait 

kanpaina egin dira (Kanariar 
irletako gobernuak egin zuen 
kanpaina zirraragarria azpi-
marratu nuke), baina Euskadin 
horrelakoen  falta igarri dut. 
Denok dakigu nolako neurriak 
hartu behar ditugun korona-
birusari aurre egiteko, baina 
beldur-kodeak erabiltzeak 
ondo funtzionatzen du (argi 
ikusi zen HIESaren hasierako 
kanpainekin eta baita trafiko-
kanpainekin ere). Informatu 
eta, momentu batzuetan, bel-
dur apurtxo bat sartzea ez dago 
soberan. 

Beraz, erakundeek ez dira 
behar bezala egon publizi-
tateari dagokionean...
Erakundeek uste dute friboli-
tate bat dela krisi-sasoian dirua 
publizitatean gastatzea, eta ez 
da horrela. Publizitateak eragin 
handia izan dezake eta lagun-
tza handia eskaini dezake. Pu-
blizitatea ondo eginda badago 
emaitza interesgarriak  lor dai-
tezke. Eta, bestalde, publizita-
tearen sektorea ere oso kaltetua 
dagoela hartu beharko lukete 
kontuan.  Industriari lagun-
tza ematen badiogu zergatik 
ez publizitatearen sektoreari 
ere? Azkenean denok jarraitu 
behar dugu lanean. Zergatik 
kalte handiagoa egin publizi-
tateari?

Aholkuren bat ematekotan zer 
esango zenieke, esate batera-
ko, Eibarko enpresa, komer-
tzio edo zerbitzuei?
Denei esango nieke, iragarle 
txiki eta handiei, euren beldu-
rra eta arazo ekonomikoa  goi-
tik behera ulertzen dudala. 
Baina hau kate bat da, eta 
ezinbestekoa da bata bestea-
ri laguntzea. Komunikazioa-
ren eta publizitatearen arloan 
dihardugunok ere dirua behar 
dugu euren taberna edo dende-
tan dirua lagatzeko.  Bestalde, 
egia da horrelako egoeretan 
ere negozio asko berrasmatu 
egiten direla: tabernak hasi 
dira, adibidez, janaria etxera 
eramaten. Gauza horiek ere 
kontatu egin behar dira. Eta 
agian hedabideok prezioak jai-
tsi behar dituzue. 

Unibertsitateko irakasle mo-
duan nola ikusten duzu egoera 
ikasgelan?
Alde batetik pozik nago. Uni-
bertsitatean gauzak oso ondo 
egiten ari direla uste dut. Ez 
da ikusi agerraldi aipagarri-
rik. Irakasle eta ikasleok jarri 
dizkiguten neurriak errespe-
tatzen ditugu. Baina ikasle 
batzuk gelan ditugu eta bes-
te batzuk etxean. Eta ikasge-
lan dituzunei bakarrik begiak 
ikusten dizkiezu. Ez da erraza. 
Berrasmatu egin behar da kla-
seak emateko modua.

"Sirimiria 
bezalakoa da 
publizitatea, 
pixkanaka-
pixkanaka 
gauzak 
barneratzen 
laguntzen digu" 

"Informatzea 
oso ondo dago, 
baina zenbait 
momentutan 
beldurra 
sartzea ere oso 
eraginkorra da"
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Motibazio-saioak eman ditu ...eta kitto!-k lau ikastetxetan
Eibarko Udaleko Euskara Zerbitzuak eta …eta kitto! Euskara El-
karteak, euskaltegiekin batera, ume eta gazteen euskara-gaitasuna 
hobetu eta erabilera handitzeko ardura partekatzen dute. Egoera 
horren aurrean urteak dira Eibarko eskoletan motibazio-saioak 
antolatzen direla. Aurten ere, eta ardura horri erantzuteko asmoz, 
hainbat motibazio saio eman ditu herriko lau ikastetxetan …eta 
kitto! Euskara Elkarteak, DBH1 mailetan eta Lanbide Heziketan.
Saio horien helburua izan da batetik, adina, ikasketa-maila, eus-
kara-gaitasuna eta egoeraren arabera euskarara hurbiltzea eta, 
bestetik, ikasleek gaitasunean zein erabileran aurrerapausoak 
eman ditzaten estrategiak eta bideak eskaintzea.

Laster iritsiko da gurera Euskararen Eguna, abenduaren 3a ate joka dugu, baina, zoritxarrez, beste jarduera askorekin 
gertatzen ari den bezala, egun horrek ere jasango du COVID-19aren eragina. Hala eta guztiz ere, Eibarko euskalgintza 

osatzen duten taldeak indartsu eta gogotsu daude, ez dute ilusiorik galdu, eta Euskararen Egunak merezi duen 
moduko ospakizuna ari dira antolatzen.

Ez da asko falta aurtengo 
Euskararen Egunerako. 
Bi aste eta erdi, besterik 

ez. Eta Eibarko Euskalgintzako 
taldeek buru-belarri dihardu-
te aurtengo eguna antolatzen: 
“Zailtasunak zailtasun aurten-
go edizioa antolatu eta ospa-
tuko dugu. Bestelako egoera 
batean ekitaldi jendetsua eta 
parte-hartzailea izango genuke 
buruan, baina aurten, bistan 
da, horrelakorik ezingo dugu-
la antolatu”. Egoera ikusita, 
eta jende pilaketak ekiditeko, 

bestelako ospakizun bat anto-
latuko dute: euskal abestiak eta 
doinuak eramango dituzte he-
rriko bazter guztietara.

Musikaz herria girotu
Orain arte erdiguneak hartu 
izan du ekitaldi nagusia Euska-
raren Egunean; aurten, aldiz, 
auzoetara joko dute: “Ekitaldi 
guztia Untzagan zentraliza-
tu beharrean, auzoetara joko 
dugu; auto-karabana osatu-
ko dugu, megafoniarekin, eta 
herria zeharkatu eta auzoetan 

geldituko gara, eibartarrek 
gurekin batera abestu dezaten”, 
diote Euskalgintzako taldeek. 

Karabana arratsaldeko 
18:00etan abiatuko da eta 
20:00ak inguruan amaituko. 
“Eibartarrei dei egiten diegu, 
aurten, inoiz baino gehiago, 
bat egin dezaten Euskararen 
Egunarekin; pandemiak gure 
hizkuntzak lehendik zituen 
ahuleziak agerian utzi ditu, 
eta horietako asko, zoritxarrez, 
areagotu egin dira. Abenduaren 
3an eibartarrok ozen aldarri-

katuko dugu euskaraz bizi nahi 
dugula!”. 

Bideoak bidaltzeko deia
Euskararen Eguneko ekitaldian 
parte hartzeko deia egiteaz gain, 
nork bere bideotxoa bidaltzeko 
eskaera ere egin dute euskalgin-
tzatik: “Tic Toc edo beste apli-
kazioren bat erabiliz estribillo 
labur bat abesten, dantza motz 
bat egiten edo Euskararen Egu-
naren aldeko mezurekin bideoa 
grabatu eta bidali: elkartea@
etakitto.eus helbidera”.

Aurtengo Euskararen Egunak        
musikaz girotuko du herria
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Tabernetan elkartu ohi dira Eibarko berbalagunak. Orain, jakina, 
ezinezkoa da era horretan elkartzea, baina euskara praktikatze-
ko aukerak ez dira hor amaitzen. …eta kitto!-k online elkartzeko 
aukera eskaintzen die taldeei, baina azken egunotako eguraldi 
ona ikusita bat baino gehiago animatu da kalean elkartzera; zer 
hobeto mintzapraktika aire librean egitea baino! 

Haur-jolasak gaur Txaltxa Zelain
Bestalde, gaur ekingo dio …eta kitto!-k Gurasoak Berbetan progra-
mako “Barixakuak Jolasian” ekimenari. Arratsaldeko 17:00etatik 
18:00etara Txaltxa Zelaiko parkean eskainiko dira jolasak 2-8 
urte bitarteko haurrentzat eta haien familientzat. Ez da izenik 
eman behar aldez aurretik eta doan da, baina segurtasun-neurri 
guztiak betetze aldera, plaza mugatuak izango dira. Hurrengo 
barixakuan, azaroak 20, jolasak Urkizuko parkean egingo dira.

…eta kitto!-k Idiazabal gazta-
dastaketa antolatu du dato-
rren martitzenerako, azaroak 
17. Jarduera berbalagunentzat 
da baina berbalaguna ez denak 
ere eman dezake izena (3 euro) 
943200918 telefonora deituta. 
Ordiziako Gazta Kofradiako ki-
deek gidatuko dute dastaketa 
segurtasun-neurri eta proto-
kolo zorrotzari jarraituta. Arra-
te Kultur Elkartean izango da 
18:30etik aurrera. 

Bestetik, zabalik dago erro-
pa kustomizatzeko ikastaroan 

izena emateko epea. Azaroaren 
20an izango da, ostirala, Arra-
te Kultur Elkartean hori ere, 
18:30ean hasita. Izena emate-
ko 943200918 telefonora deitu 
behar da (3 euro).

Azkenik, joan den barixa-
kuan egitekoa zen yoga-ikas-
taroaren lehenengo saioa atze-
ratzea erabaki du …etakitto!-k. 
Azaroaren 28koak, momentuz, 
indarrean jarraitzen du. Biga-
rrena aurrerago antolatuko 
dutela adierazi dute elkarteko 
arduradunek.

Zailtasunak zailtasun 
euskara praktikatzeko 
ateak zabalik daude

Hainbat jardueratarako 
izen-emateak indarrean

Euskaraldiko txapak                  
non eta noiz jaso
Euskaraldian parte hartzeko, eman izena: https://izenematea.
euskaraldia.eus/
Eibarren izena eman dutenek leku hauetan jaso dezakete aho-
bizi edo belarriprest txapa:

BERBETAN
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Hilabeteak dira Covid-19-a gurera heldu zela. Neurri murriz-
taile asko hartu behar izan ditugu birusaren hedapena muga-
tzeko eta, gehiago edo gutxiago, denok pairatu ditugu birusaren
aurkako borrokaren albo-kalteak. Ez naiz ni neurrien egokitasu-
naz edo hauen eragin ekonomikoei buruz idazten hasiko, ez dira 
arinkeriaz jarduteko moduko gaiak. Baina eibartar kalekume 
eta kalezale baten begietatik, ditxosozko birusak gure aisialdia 
nola baldintzatu duen komentatzeko moduan nagoela uste dut.

Asteak daramatzagu ukatu digutenaz kexaka eta galdu dugu-
nagatik negarrez: ezin gara lagunekin elkartu, ezin dugu taber-
nara joan, ez daukagu herritik irtetzeko eskubiderik, hamaike-
tarako etxean egon beharra daukagu… Halako ezkortasun bat 
txertatu du pandemia honek gure buruetan ezen gure denbora 

libreaz ehuneko ehunean go-
zatzeko gaitasuna ere galdu 
dugula. Kaleetan hauteman 
daitekeen arrangura neketsu 
horrek denok betiko goibeldu 
baino lehen, zergatik ez diogu 
galdu ez dugunari errepara-
tzen? Adibidez, Eibar.

Ez, ez naiz txantxetan ari, 
gure herriaz ari naiz, gure 
bizilekuaz. Urte osoa igaro-
tzen dugu hemen, egunero 
zeharkatzen ditugu bere ka-
leak, baina beti bide beretik. 
Urteetan zehar, monotoniak 
eta erosotasunak gure oinak 
beti espaloi eta zidor berdine-
tara bideratu dituzte. Etxetik 
Untzagara, Usartzatik Kala-
muara, pausoetatik Arratera.

Balia dezagun herritik ir-
ten ezin hau Ego bailarak ezkutzatzen dituen zoko guztiak eza-
gutzeko. Probestu dezagun konfinamentu hau gure herriko 
bazterrak ikusi eta ikasteko. 2.455,65 hektarea dauzkagu zain 
txikitan bezala altxorraren bila jolasteko. Nik nere lehenengo 
perla ezkutua duela bi asteburu aurkitu nuen, Indurio errekako 
harrizko zubi zaharra.

Gure bazterrak

"2.455,65 
hektarea 
dauzkagu zain 
txikitan bezala 
altxorraren bila 
jolasteko"

Jon Mikel Mujika
Jon Mike Mujika

Epidemia bati aurre egiten dioten herritarrek bizitzari nola 
eusten dioten azaltzen du The painted veil 2006ko filmak, 
eta etorkizuna aurreikusteko iragarmena aitortu geniezaio-
ke. Txinako komentu bateko umezurtzek kolera agerraldiari 
aurre egiteko musikaz baliatzen dira, abesten duten bitartean 
ingurukoaz ahazteko, une batez bederen. Izan ere, kulturak 
ahalbidetzen digu, bai eguneroko arazoak alde batera uztea, bai 
egoerei aurre egiteko irakaspenak barneratzea. Horrexegatik, 
Planocorto elkartekook lasaitu ederra hartu genuen aurten Asier 
Errasti Film Laburren Jaialdia ospatzea zilegi izango zela jakin 
genuenean. Egunotan, tabernen itxiera tamalgarriaren ondo-
ren, halako ekitaldiek bizitzaren gatza eta piperra ekarri ahal 
dizkigute eibartarroi. Beraz, lerro hauek aprobetxatuko ditut 
jendea Coliseo Antzokira hurbiltzera animatzeko, segurtasun 
neurriak betetzen dituen aisialdi aukeraz gozatzera. Larunbate-
ko itxiera galan, birusak uzten badigu, kulturaren eta zuzeneko 
emanaldiak babesteko mugarria ezarri dezakegu, agertokiaren 

atzealdean gertatzen direnek ez dezatela pantailaren aurrean 
gertatzen dena baldintzatu. Bukatzeko, jaialdiak bere horretan 
jarraitzea bermatu duten erakunde, saltoki eta tokiko negozioei 
eskerrak eman nahi nizkieke. Halako egitasmoak aurrera era-
mateko beharrezkoa da guztion elkarlana, zeren eta bizi dugu-
na bezalako erronkak gainditzeko ezinbestekoa baita zubiak 
eraikitzea eta sareak ehuntzea. 

Jaialdi bizia

"Film Laburren Jaialdiak bere 
horretan jarraitzea bermatu 
duten erakunde, saltoki eta tokiko 
negozioei eskerrak eman nahi 
nizkieke"

Koldo Edorta Carranza
Koldo Edorta Carranza



Gaur egungo lan-merkatuaren eta ekonomiaren egoera latzari aurrea hartuta, gero 
eta gehiago dira proiektu berriak abian jarri edota enpresak sortzera animatzen 
diren gazteak,  prozesu ekintzaileetan buru-belarri murgilduta. 

Ezina ekinez 
egina

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Ikasketak amaitzean, askok egiten dute enpresa bat sortzearen aldeko apustua. 
Ausardia eta ekintzailetasun handiko gazteak dira, zalantzarik gabe, beharrezkoak 
diren gaitasun eta baliabideak garatzen dituztenak, ametsak egia bihurtzeko 
gogoak bultzaturik. 
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AINHOA ARROITAJAUREGI
Marketineko ikaslea
(21 urte)

“Marka edo produktu bat 
kaleratzerako orduan, 
garrantzitsuena ideiak argi izatea 
da, gure xedea zein den zehaztuz”

M ART
Mikel Guerra
(24 urte)

“Hasieran hobby moduan 
hartu nuen, baina jendeari nire 
lanak interesatzen zitzaizkiola 
ikusi nuenean, M art (Mike art) 
proiektua sortzea erabaki nuen”

MANÜK
Maier eta Nahia Fernandez
(21-26 urte)

“Esan beharra dago ingurukoen 
babesa eta laguntza 
ezinbestekoak izan direla hasiera-
hasieratik, eta oso eskertuta 
gaudela”

DOITSOBA
Aitor Martin
(22 urte)

“Eibarrek birsorketa sozial eta 
kultural bat behar du, hemengo 
artisten talentua ez delako 
hainbeste indartzen. Artistek 
ez dute behar adina laguntza 
jasotzen”

Zer diote elkarrizketatuek?

Ezina ekinez egina dioen esae-
rak ondo baino hobeto islatzen 
du erreportaje honetara eka-
rri ditugun gazteen ausardia 
eta ekintzailetasuna. Izan ere, 
ezaugarri horien adibide argia 
dira gazteok, zeintzuen testi-
gantzak baliatuko ditugun hain 
garrantzitsua eta erabakiorra 
izan daitekeen abenturan izan 
dituzten gorabeherak eta une 
zailak zein pozgarriak ezagu-
tzeko. 

Batetik, Maier eta Nahia Fer-
nandez ahizpak ditugu, orain 
dela bi urte Manük izeneko 
proiektua abiarazi zutenak. 
“Mimoz egindako diseinuak” 
definitzen du ondoen, euren hi-
tzetan, burutzen duten lana: be-
larritakoak, lepokoak, brotxeak, 
ilerako diademak, pintzak eta 
gantxoak, giltzetakoak… egiten 
dituzte, besteak beste. 

Bestetik, artearen alorra jo-
rratzen du M art proiektuak, 
Mikel Guerra gazteak sortuta-
koa; erretratuak, logotipo per-

tsonalizatuak, flyerrak, txarte-
lak… eta bestelakoak egitean 
datza.

Azkenik, SOBA: agente, 
komertzio eta artista lokalen 
ikusgarritasuna sustatzen duen 
mugimendu artistiko eta kultu-
rala, Aitor Martin ekintzaileak 
sortua. Momentuan kamiseta 
eta sudaderen salmentan oina-
rritzen da, baina finantzaketa 
nahikoa lortzen duenean, Eibar 
erreferentzia kultural bihurtze-
ko proiektuak martxan jartzeko 
asmoa dauka.

Marketina ikasten diharduen 
Ainhoa Arroitajauregiren hi-
tzek lan horien guztien atzean 
eta oinarrian dagoen prozesua 
ondo ulertzen eta zehazten la-
gunduko digute. Izan ere,  ne-
gozio berri bati ekitea ez da 
lan makala: denbora eta arre-
ta handia eskaini behar zaio, 
eta inplikazio handia eskatzen 
du. Gainera, gehienontzat, sor-
tze-prozesu hori ezezaguna iza-
ten da. 

“Denborarekin 
esperientziek 
eta bidean zehar 
egindako hanka-
sartzeek erakusten 
dizute nola jokatu” 
Mikel

“Sare sozialen 
bidezko kanpaina 
egin izan badugu 
ere, ahoz ahokoa 
ezinbestekoa dela 
uste dugu”
Maier/Nahia

Mikel Guerra enkarguekin lanean.
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Hori horrela, hutsetik ha-
sitako etorkizunera begirako 
proiektu oro enpresa-plan ba-
tean oinarritu beharko litza-
teke, benetan bideragarria eta 
egingarria den jakiteko. Plan 
edo aurreikuspen hori egiteak 
errealitateari aurre egiten la-
gunduko du: salmentak, in-
bertsioak, gastuak...  Behin 
enpresa martxan dagoenean 
ere, aurreikuspen horiek bete-
tzen ari diren behatzeko auke-
ra emango du planak. Marke-
tineko ikasleak honela diosku: 
“Marka edo produktu bat ka-
leratzerako orduan garrantzi-
tsuena ideiak argi izatea da. 
Nora edota nori zuzendu nahi 
diogun buruan dugun hori, 
zer den bilatzen ari garena; 
betiere gure xedea zein den 
zehaztuta”.

Prozesu horretan zehar oke-
rreko bidetik doazenak identi-
fikatzea eta bideratzen jakitea 
ere funtsezkoa  da. Gure prota-
gonistek garbi daukate. Honela 
borobiltzen du Mikelek denon 
esana: “Denborarekin esperien-
tziek eta bidean zehar egindako 
hanka-sartzeek erakusten dizu-

te nola jokatu”.  Honakoa gehitu 
nahi izan du Aitorrek: “Gazteak 
izanda oso zaila da norbaitek 
gugan konfiantza jartzea; dena 
ez da nahi eta talentu kontua. 
Hala ere, guk elkarlanaren bi-
tartez  lortzen dugu gure ideiak 
aurrera ateratzea”.

Marketinak ekintzailetzan 
duen eginkizuna berebizikoa 
da. Arrakasta lortu nahi du-
ten proiektuek  marketina izan 
behar dute oinarri. Enpresek 
ahaleginak egin behar dituzte 
kontsumitzaileek dituzten au-
keren artean nabarmentzeko. 
Ez da nahikoa produktu edo 
zerbitzu on bat izatea; eskain-

tzen duzun horren sustapenean 
ere inbertitu egin behar da. 
“Ezinbestekoa da erabiltzailea 
markaren parte sentiaraztea; 
horretarako, kontsumitzailea 
entzun eta aztertu egin behar 
da, norberaren beharrak zein-
tzuk diren identifikatuz” dio 
Ainhoak. 

Marketin-kanpaina gara-
tzeko orduan, gazteon artean 
gehien lantzen den alorra sare 
sozialak dira. Izan ere,  gero 
eta gehiago erabiltzen dire-
nez, enpresek bezeroei egoki-
tutako beste publizitate-mota 
bat planteatu dute. Internet eta 
sare sozialen bilakaera eten-

gabean dago aldatzen, beraz, 
enpresek erabili beharreko es-
trategiak ere abiadura horretan 
doaz egokitzen. Gure testigan-
tzen arabera, puri-purian da-
goen estrategia Instagram bi-
dezko zozketak, deskontuak… 
eta horrelakoak eskaintzea da, 
horrela lortzen omen direlako 
benetako emaitzak. “Zozketa 
bat egin genuen, eta egia esan, 
horri esker jende gehiagoren-
gana iristea lortu genuen. Hori 
ikusita, genituen produktuei 
deskontua ipini genien, eta 
emaitzak nabariak izan dira” 
diote Manük-eko ahizpek. Hala 
ere, sare sozialen bidezko kan-
painetatik at, “ahoz ahoko kan-
paina” ere ezinbestekotzat jo-
tzen dute.

Gazteei askotan leporatzen 
zaie gurasoen kontura bizi iza-
tea, erosotasuna lehenestea, ar-
durei iheska ibiltzea… Erreali-
tatea bestelakoa dela erakusten 
digute lerrootara ekarri ditugun 
gazteen proiektuek. Hemendik 
zorterik handiena opa diegu, 
eta jarrai dezatela gogor lanean, 
gazte askoren erreferente iza-
ten. Bejondeiela! 

“Ezinbestekoa 
da erabiltzailea 
markaren parte 
sentiaraztea; 
kontsumitzailea 
entzun eta 
aztertuz” 
Ainhoa

“Gazteak izanda 
oso zaila da 
norbaitek gugan 
konfidantza 
jartzea, dena ez da 
nahi eta talentu 
kontua” 
Aitor

SOBAko sudadera eta kamiseta. Manük-eko belarritakoak.
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Nola aurreikusten dute etorkizuna?

“Ezinbestekoa da egiten 
duzun horretan sinistea. 

Saltzea ez da helburu 
bakarra; erabiltzaileak zure 
marka ezagutzea eta marka 

edo produktuarekiko konexio 
bat izatea ere ezinbesteko 

baldintza da”

“Zehazki ez dakit zein bide 
hartuko duen M art-ek, baina 
espero dut pixkanaka hazten 
joatea, jende gehiagorengana 

iristea, denborarekin 
bilakaera edukitzea eta 

diseinu arlora ere zabaltzea. 
Oso gustora nago arlo 

honetan”

“Unean uneko erabakiak 
hartzen ditugu, bihotzak 
esaten digunari jarraituz. 

Orain gure lan eta 
ikasketekin uztartu dezakegu 
Manük, eta hori posible den 
heinean eta gustora gauden 

bitartean disfrutatzen 
jarraituko dugu"

“COVID-aren arazoaren 
ondorioz, etorkizunaren 
inguruan ez dakigu ezer; 
beraz, guk nahiago dugu 
oraina aprobetxatu eta 

lanean jarraitu”

AINHOA ARROITAJAUREGI

M ART

MANUK

DOITSOBA

@manukunamanuk

Manük Mimoz Eginda

@guerramikel @doitsoba

doitsoba@gmail.commikeartorders@gmail.com
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Nortzuk dira Adela eta Mar-
tirio?
Bernardak bost alaba ditu eta 
eurak dira bi alaba gazteenak. 
Adela da gazteena eta askata-
suna irudikatzen du, gizartea 
patriarkalaren legeari aurre 
eginez. Martirio, berriz, mar-
tirizatuta dago eta Bernardaren 
esanak jarraitu nahi ditu. Ying 
eta yang antzeko bat osatzen 
dute eta ikuspuntu ezberdinen 
artean sortzen den talka da is-
torioaren abiapuntua. Pertso-
naia biak gaur egunera ekarri 
ditugu, hilda, eta historia guztia 
kontatzen digute, berriz errepi-
katu ez dadin. Hau da, ez dadila 
errepikatu emakumeak erail-
tzea edo suizidiora bultzatzea 
botere harremanetan egon nahi 
ez izanagatik.

Nolako lana egin duzue ‘Ber-
narda Albaren etxea’ ego-
kitzen?
Adela eta Martiriok historia 
guztia kontatzen dute, baina 
testua moldatu dugu, eszena 
batzuk kendu ditugu eta berri 
batzuk sortu. Beste hiru ahiz-
pak gurutze itxurako esekito-
kiekin irudikatzen ditugu, etxe-
ko mobiliario bihurtu zirelako, 
eta protagonistek txotxongilo 
bezala erabiltzen dituzte. Ber-
narda, berriz, gona beltza luzea 
duen busto erraldoi bat da eta 
etxea irudikatzen du, etxea go-
natik sortzen delako.

Garcia Lorcaren bertsio es-
perpentikoa dela diozue. Zer-
gatik?

Antzerkiaren eremu, estetika 
eta musika mota oso ezberdi-
nak erabiltzen ditugulako eta, 
guzti hori batzean, zerbait es-
perpentikoa sortzen delako, zer-
bait gordina. Adibidez, pertso-
naiek oso makilaje adierazkorra 
erabiltzen dute, espresionismo 
alemaniarrean oinarrituta. Ma-
kilaje horrek gorputzaren mu-

gimendua neurriz gainekoa 
izatea lortzen du. Gero, jantzi 
gehienak zuriak dira eta Ade-
la eta Martiriok miss lehiake-
tetan erabiltzen diren bandak 
daramate soinean. Emakumeen 
arteko lehiakortasuna dago ede-
rrena zein den edo ezkonduko 
den lehena zein izango den ja-
kiteko, baina euren mundua 

hain da itxia eta itogarria, inor 
ezin dela ederra izan. Musikari 
dagokionez, Garcia Lorcak ida-
tzitako musika erabiltzeaz gain, 
Lourdes Iriondoren, Blondieren 
eta Rocio Juradoren abestiak 
jartzen ditugu, eta Maialen Lu-
janbiok antzezlanerako propio 
egindako kopla bat ere.

Coliseoko saioa Indarkeria Ma-
txistaren Aurkako Nazioarte-
ko Egunaren inguruan egingo 
da. Nola lantzen du gai hori 
Garcia Lorcaren lanak?
‘Bernarda Albaren etxea’-k 
kritika egiten du, emakumeak 
oso ezberdin tratatzen zituztela 
azalduz. Gure ustez oso aktuala 
da, gaur egungo gizartean ere 
ezberdin tratatzen gaituztela-
ko. Bernarda Albak irudikatzen 
duen gizarte patriarkalaren 
aginduak biolentzia erabiltzen 
du alaben aurka eta guk, gaur 
egungo ikuspuntua emanez, 
gauza batzuk azpimarratu nahi 
izan ditugu. Antzezlanarekin 
argi laga nahi dugu Adela eta 
Martiriok hori errepikatu nahi 
ez dutela, hau da, emakumeak 
baldintza hobean bizi ahal iza-
tea nahi dutela, zoriontsuago 
bizitzeko.

Protagonista biak eibartarrak 
zarete, eta baita antzerki tal-
dea ere. Nolako indarra du an-
tzerkiak herrian?
‘Naita’ 2017 sortu zen, baina 
aurretik beste antzezlan batzu-
rekin ibili gara. Helduentzako 
eta gazteentzako euskarazko 
antzezlana sortzeko apostua 
egin dugu oraingoan. Orain 
arte gehiago ibili gara haurren-
tzako gauzak egiten, baina gure 
proposamena gehiago zabal-
du nahi izan dugu. Bestalde, 
herriak ekintza ezberdinetan 
parte hartzeko eta saioak egi-
teko kontuan hartzen gaitu, eta 
pozgarria da. Antzerkiak to-
kia duen edozer gauzetan parte 
hartzeko prest gaude eta ilusioz 
hartzen ditugu lan ezberdinak. 
Gainera, indarrak batzen dihar-
dugu antzerkiaren inguruan 
diharduten eibartarron artean.

“Adela eta Martiriok euren 
historia kontatzen digute, 
berriz ez errepikatzeko”
Eibarko ‘Naita’ antzerki taldeak ‘Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean’ 
antzezlana aurkeztu zuen hilaren 6an Bilbon eta gurean izango dugu 24an, 19:00etan, 
Coliseoan. Irene Hernando eta Nerea Ariznabarreta aktore eibartarrak dira Federico 
Garcia Lorcaren ‘Bernarda Albaren etxea’ lanaren bertsio honen protagonistak.

<<<  NEREA ARIZNABARRETA  •  Aktorea  >>>
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>>>  Gure herrian hainbat urte 
eman zituen balkaniarra 73 ur-
terekin hil zen aurreko astean 
Sarajevon, Bosnia eta Herze-
govinako hiriburuan. Zarko 
oso lotuta dago eskubaloiko 
JD Arrateren ibilbideari, urte 
askotan klubeko aurpegieta-
ko bat izan delako: lehenengo 
fase batean jokalari moduan 
eta handik urte batzuetara en-
trenatzaile bezala. Zarko 1974-
75 denboraldian etorri zen 
Eibarrera, Arratek Ohorezko 
Mailara igotzea lortu zuela-eta 
taldea indartzera (Untzagan 
airea librean jokatzen zuen tal-
deak ordura arte, Eibarko eta 
inguruko jokalariekin). Tal-

deko bizkar-hezurra eta go-
leatzaile nagusiena izanda ere, 
maila galdu zuten, berarekin 
eta Memho Mujanovic beste 
balkaniar batekin berriro igo 
zuten gaur egun Asobal Liga 
pareko zen Ohorezko Maila-
ra. Jokatzeari lagata, hurrengo 
hamarkadan bigarren sasoia 
hasi zuen Arraterekin. 1986-
87an hasita, bi denboralditan 
entrenatu zuen Arrateren lehen 
taldea 1. Maila Nazionalean 
eta, bere kargua Miguel Diegori 
laga ondoren, taldeak Ohorez-
ko Mailara igotzea lortu zuen 
berriro. Ondoren, 1992-93an 
Arrate-Amañako emakumez-
koen taldearen ardura hartu 

zuen, taldea Ohorezko Mailara 
igotzeko. Beraz, gizonezkoen 
zein emakumezkoen taldeekin 
igotzea eskuratu zuen Zarkok. 
Ondoren, gure herrian bizi izan 
zen hainbat urtetan bere jaio-

terrira bueltatu arte. Aurreko 
zapatuan Hierros Servando Ei-
bar Eskubaloiak Ipuruan joka-
tutako partiduan Trajkovic-en 
aldeko minutu bateko isilaldia 
gorde zuten.

Zarko Trajkovic JD Arrateren lehen 
atzerritarra hil da bere jaioterrian

>>>  Aurreko asteburuan maila 
nagusiko buruz-buruko txapel-
ketaren final-zortzirenetako bi 
norgehiagoka hartu bazituen, 
oraingoan final-laurdenetako 
beste bi jokatuko dira dome-
kan Katedralean, euretako bat 
gainera fase horretako interes 
handiena piztu duena. Pena da, 
bizi dugun egoera dela-eta, za-
leak ezingo direla bertan izan, 
baina aurreko domekan tele-
bistak ondo erakutsi zuen As-
telenan jokatu zuten pilotarien 
maila. Oraingoan jaialdirako 
osatu duten karteldegiak bu-
ruz-buruko hiru partidu izango 
ditu, txapelketako birekin hasi 
eta “teloneroa” deitu dezakegun 
hirugarren batekin. Hasteko, 
Aspeko Danel Elezkanok aurre-
ko kanporaketan ezustea eman 
zuen Baikoko Asier Agirre izan-
go du aurrean. Jarraian, jaial-

diko partidu nagusian, aurreko 
domekan ikuskizun paregabea 
eskaini zuen Jokin Altunak Jo-
seba Ezkurdia izango du aurrez-
aurre; Aspeko aurrelari biak ere 
txapela janzteko hautagaiak iza-
nik, partidu hori ikusteko irri-
kitan izango dira pilotazaleak. 
Azkenik, hirugarren partiduan, 
Urretabizkaia II.ak eta Egigu-
ren V.ak indarrak neurtuko di-
tuzte. Txapelketakoek atzo egin 
zuten pilota aukeraketa.

Aipatutako txapelketa nagu-
siko beste bi neurketa gaur eta 
bihar jokatuko dira: gaurkoan, 
Iker Irribarria gaur egungo txa-
pelduna eta Dario nor baino 
nor izango dira Irunen gaue-
ko 22:00etan (gauez, zaleturik 
ez dela izango aprobetxatuta); 
biharkoan, bestalde, Urrutikoe-
txea eta Jaka izango dira lehian, 
finalerdirako txartelaren bila. 

Katedralak profesionalen 
txapelketako erdigune 
jarraituko du izaten

Aurretik ere Altuna eta Ezkurdia lau eta erdiko finalean izan ziren lehian.

Zarko eskuman, Arrate-Amaña nesken taldea entrenatzen zuenean.
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>>>  Urbat waterpolo klubeko 
maila guztietako taldeek entre-
natzen jarraitzen badute ere, 
oso partidu gutxi jokatu ahal 
izan dituzte denboraldi hone-
tan.  Aurreko asteburuan izan 
zen horietako aukera bat, eta 
Urbat-Urkotronik-eko emaku-
mezkoen talde nagusiak Irunen 
izan zuen norgehiagoka. Euskal 
Herriko Kopa tartean zela, Bi-
dasoaren aurkako partidua ez 
atzeratzea erabaki zuten, ber-

tara zazpi jokalariekin bakarrik 
aurkeztu behar izan baziren 
ere. Maila eman zuten eibarta-
rrek eta, markagailuan aurre-
tik joan eta gero, 12-11 galtzen 
ekin zioten azken laurdenari; 
hor ordezkoen falta igarri zen 
eta 18-12 galdu zuten Urbate-
koek. Ezozi Akizu, Jone Gomez, 
Iraide Sarria, Sara Leturiaga, 
Nahia Gomez, Alaitz Ibarrola 
eta Helene eta Itsaso Molinak 
bikain borrokatu zuten.

Sasoi latzaren aurrean aurkitzen 
dira Ipuruako gimnastak ere

>>>  Gure herriko atletari hila-
betekariaren azala eskaintzeaz 
gain, barruan ere beste hamabi 
orrialde eman diote Gaztezulo-
koek. Gaizka Izagirreren tes-
tuek eta Irantzu Pastorren ar-
gazkiek janzten dute Jainagari 
egindako elkarrizketa luzea eta 
bertan eibartarrak dio Olinpiar 
Jokoetan lehiatzea ez dela amets 
bat, “helburu bat baizik”. 

Odei Jainaga 
Gaztezuloren 
protagonista 

>>>  Klubeko entrenatzaileek 
lan handia hartu dute, betiko 
moduan, saioak prestatzeko, 
baina azkenean amateur mai-
lakoen entrenamenduak ber-
tan behera geratu dira "hila-
ren amaierara arte gutxienez".  
Ipurua gimnasia erritmikoaren 
taldean 120 ume eta gaztek zu-
ten izena emanda, baina entre-
namenduekin jarraitu dezake-
ten bakarrak federatu mailako 
senior gimnastak dira, kirolari 
semiprofesional bezala sailka-

tu baitituzte. Gaur egun zortzi 
dira senior talde hori osatzen 
dutenak, Espainiako Federa-
zioak urtarrilerako finkatu di-
tuen Taldeen Kopa eta Espai-
niako Txapelketarako txartela 
lortzea helburu dutela. Bost pi-
lotekin prestatutako montajea 
dihardute lantzen eta hilaren 
28an Euskadi mailako kontro-
la gainditu beharko dute aipa-
tutako sari hori lortzeko. Bes-
talde, base edo oinarri mailan 
lehiatzen duten 11 gimnastek, 

jubenilek eta kadeteek osatu-
tako taldeetan, aurreko astetik 
ezin dute entrenatzen jarraitu. 
Arazoak nonahi, beraz, Ipurua 

taldean ere, "urteetan eratu den 
egitura profesionalari eusteko 
zaila, kirol langileak ikasleen 
kuoteei esker bizi direlako".

Senior mailako gimnasten taldea eta Ipuruako prestatzaileen taldea.

Urbateko emakumezkoen taldeak 
aurpegia eman zuen Irunen
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Vasco de Gama eta Flu-
minense Brasilgo talde 
handien harrobian jo-

katu ondoren, Paulo Cesar da 
Silva Juniorrek Argentinako 
Velez Sarsfield taldearekin egin 
zuen debuta Argentinako maila 
gorenean. “Edgardo Bauza zen 
taldearen entrenatzailea, geroa-
go Argentinako selekzioaren 
hautatzailea izan zena”, konta-
tu digu Juniorrek telefonoaren 
beste aldetik. Brasildarrak ez 
zuen arrakasta handirik izan 
Argentinan, baina Alemanian, 
Qatarren eta Hondurasen ja-
rraitu zuen ibilbidea, belau-
neko arazoengatik erretiratu 
aurretik.

Entrenatzaile izateko pres-
tatu zen, “baina horrek ez nin-
duen asetzen”, diosku, eta jo-
kalarien ordezkari lanetan hasi 
zen. ‘Sport life’ enpresa sortu 
zuen eta hainbat jokalariren 
interesak babesten ditu ordutik.

Juniorrek foballa arnasten du 
eta, bere pasioa gazteei transmi-
titzeko asmoz, anbizio handiko 
proiektua abiatu zuen. “Eiba-
rren lagun bat dut, Alexandre, 
eta berak harreman zuzena du 
Eibar FT-koekin. Eurekin ber-
betan Eibar marka Brasilera 
ekartzeko aukera sortu zen eta 
hemen foball eskola sortzea era-
baki nuen”, kontatu digunez.

Eibar FT-ren harrobi brasildarra
Junior Eibarren izan zen iaz eta 
Eibar FT barrutik ezagutzeko 
aukera izan zuen. “Hamabost 
egun egon nintzen han eta bi-
kain hartu ninduten”, dio biho-
tzez, “oso pozik gaude Eibar 
FT-ren marka Brasilera eka-
rri izanagatik”. Eibarrek kami-
setak eta materiala bidaltzen 
dizkie eta brasildarrek Eibarren 
ezkutua daramate soinean par-
tidu guztietan.

Junior bere lan-taldearekin 
arduratzen da eskola martxan 
edukitzeaz eta lana behar den 
moduan egiteaz, eta Eibartik 
jasotako laguntzagatik zerbait 
itzuliko dutela uste du. “Ziur 
nago etorkizunean foball esko-
lako jokalariren bat Eibarrera 
foballean egitera joango dela”, 
dio konfiantza osoz, “oso joka-
lari interesgarriak ditugu eta 

hemen demaseko harribitxiak 
daude”. Eibar FT-k eta Rio de 
Janeiroko Eibarren foball es-
kolak hitzarmena dute handik 
Eibarrentzako jokalari interes-
garririk irteten bada, zuzenean 
Eibarrera etortzeko.

Pertsonak hazten
Ia adin guztietako neskek eta 
mutilek hartzen dute parte Rio 

de Janeiroko Eibarren foball es-
kolan. “60 jokalari ditugu gaur 
egun”, Juniorren berbetan. Es-
kolako jokalari batzuk Junio-
rrek eta beste entrenatzaileek 
ekarri dituzte, eta beste batzuek 
euren aldetik eman dute izena, 
“Eibar markak eta gure lan egi-
teko modu profesionalak eraka-
rrita etorri dira”, bere esanetan.

Maila ezberdinetan jokatzen 

duten taldeak dituzte eta Junio-
rren ustez entrenatzaile-talde 
bikaina dute. “Formakuntza 
ona duten prestatzaile fisikoak 
eta entrenatzaileak ditugu, eta 
partiduak jokatzen ditugunean 
materialaz arduratzen den per-
tsona bat egoten da gurekin”, 
dio. “Izan ere, foballean, bizi-
tzan gertatzen den bezala, gau-
zak ez ditugu bakarrik egiten, 
besteen laguntza behar izaten 
dugu gauzak aurrera eramate-
ko”, eta irakaskuntza hori laga 
nahi die jokalariei. Beraz, fo-
ball eskola baino, familia osa-
tzen dute.

Foballaren bitartez haztea 
da euren helburua, baina ez fo-
ballari bezala bakarrik, baita 
pertsona moduan ere. “Entre-
natzaileek eta prestatzaileek 
maitasunez egiten dute lan, 
baina lasaitasunarekin. Joka-
lari askorekin pazientzia izan 
behar da, auzo txiroetatik da-
tozen pertsonak direlako eta 
aukerak eskaini behar dizkiegu-
lako. Ni oso profesionala izaten 
saiatzen naiz, ez zait gustatzen 
gauzak hala nola egitea eta, Ei-
bar markaren ordezkariak gare-
nez, onena eskaini nahi dugu”, 
dio zintzo.

Rio de Janeiro eibarzalea
Pertsona moduan hazteaz gain, 
foballean ondo egiten dute fo-
ball eskolakoek, eta denbora gu-
txian hainbat txapelketa irabazi 
dituzte. “Eibar FT-k horren be-
rri eman zuen sare sozialetan”, 
dio harro Juniorrek.

Lasaitasunez pausoz-pauso 
egingo du aurrera Rio de Janei-
roko Eibarren foball eskolak, 
baina Brasilen lehiatzeaz gain, 
atzerrian jokatzeko asmoa du 
Juniorrek. “Taldeak prest dau-
dela ikusten dugun momen-
tuan txapelketa gehiagotan 
hartuko dugu parte. Adibidez, 
gauzak ondo, datorren urtean 
Argentinan izango gara”, au-
rreratu digunez.

Juniorrek pasioz bizi du Ei-
bar FT-rekin abiatu duen bidea 
eta Rio de Janeiro eibarzalez 
betetzen hasi da euren erruz. 
“Foball eskolako jokalariek ilu-
sio handiz bizi dute momentua 
eta Eibarren jarraitzaile sutsuak 

`Jogo bonito´ 
Eibarren 
kamisetarekin
Eibar FT ia mundu guztian da ezaguna Lehen Mailara igo 
zenetik. LaLigak duen oihartzuna aprobetxatuz kolore 
gorri-urdinekin margotu ditu han eta hemengo bihotzak, 
eta zale berriek astero animatzen dituzte Mendilibarren 
mutilak. Rio de Janeiron, ordea, haratago joan da 
Eibarrekin duten lotura eta bere izena daraman foball 
eskola sortu dute.
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dira orain. Eibarrek jokatzen 
duen bakoitzean bildu egiten 
gara, baita euren gurasoekin 
ere, eta partidua telebistan ikus-
ten dugu”, kontatu digunaren 
arabera. “Lehen, Eibar FT ez 
zen oso ezaguna Rio de Janeiron 
eta orain gero eta jende gehia-
gok ezagutzen du. Eibarkoe-
kin berba egin ohi dut eta eurak 

ere pozik daudela esaten didate 
gure artean sortu den harrema-
narekin. Harrotasunez darama-
gu Eibarren ezkutua soinean”.

Charles Diasek aurten tal-
dea laga duenez, Eibar FT-n 
ez dago jokalari brasildarrik 
orain. Hurrengoa Rio de Janei-
roko Eibarren foball eskolatik 
etorri daiteke.

Aurreko orrian, Paulo Cesar da Silva Junior, proiektuaren sortzailea. Orri honetan, Eibar FT-ren Rio de Janeiroko foball eskolako talde bi.
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Mila aldiz aipatutako bi-
rusak azken orduko al-
daketak eragin arren, 

Coliseoak mila istorio eta kon-
takizun jasotzeko aukera izan 
du astelehenetik. Asier Errasti 
Film Laburren Jaialdiak or-
dutegia moldatu behar izan 
zuen, saioak 18:30ean hasiz, 
baina ikuskizunak aurrera ja-
rraitzen du.

Eta eskerrak, aisialdirako au-
kerak gero eta mugatuagoak 
direlako. Zineak beste errea-
litate batzuetan murgiltzeko 
aukera ematen du, emozioak 
transmititzeko eta jasotzeko 
tresna magikoa da eta, sasoi 
honetan, beharrezkoa ere izan 

daiteke. Asier Errasti Film La-
burren jaialdiak 49 istorio ja-
rri ditu eibartarren gozagarri, 
momentu batez gaur egun bizi 
dugun errealitate zailari aurre 
egiteko 49 pilula bezala.

Emozioz jositako astea
Plano Corto kultur elkarteak, 
Asier Errasti Film Laburren 
Jaialdiaren antolatzaileak, lan 
handia egin du jaialdia pres-
tatzen eta, egun hauetan ikusi 
ahal izan den moduan, egita-
rauan genero ezberdinetako 
lanak uztartu dituzte, oreka 
bilatzeko asmoz.

Kutsu dramatikoa duten 
laburmetraiak dira gehienak, 

baina thrillerrak, beldurrez-
ko istorioak, barre egiteko la-
nak eta beste hainbat emozio 
lantzen dituzten lanak egon 
dira ikusgai eta animazioak 
ere presentzia garrantzitsua 
izan du. Pandemia arrastorik 
ez, lan gehienak mundua han-
kaz gora laga duen birusa ager-
tu aurretik sortu zirelako. Be-
raz, asteburuan COVID-19rik 
gabeko toki bila bazabiltzate, 
Asier Errasti Film Laburren 
Jaialdia izan daiteke leku apro-
posa. Izan ere, gaur 18:30etik 
aurrera aurkeztuko dituzte az-
kenengo hamar lanak eta bihar 
egingo da sari-banaketa ekital-
dia, ordu berean.

Sari-banaketa, bihar
Antolatzaileei egitaraua pres-
tatzea kostatu bazaie, are 
gehiago kostatu zaie lan sa-
rituak zeintzuk izango diren 
zehaztea. Maila handiko sor-
tzaileek hartu ohi dute par-
te jaialdian eta aurten ez da 
gutxiagorako izan. Bihar, sa-
ri-banaketa egin aurretik, lan 
onenak berriz ikusteko aukera 
izango da.

Aurten, bizi dugun egoera 
kontuan izanda, ez da ohiko 
gala egingo jaialdiarekin amai-
tzeko. Besarkadak eta musuak 
emateko aukera barik, zuzen-
dariek urrunetik jarraituko 
dute ekitaldia, baina gertutik 

Zinea, sendagairik onena
Astean zehar goi-mailako zineaz gozatzeko aukera izango dugu Coliseoan. Joan ez bazarete, lasai, oraindik 

baduzuelako dastatzeko aukera. Gaur saio bikoitza egin ondoren, bihar egingo da Asier Errasti Film Laburren 
Jaialdiaren sari banaketa. Lehia gogorra egongo da Javier Agirresarobe saria jasotzeko.
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era berean. Izan ere, eskerrak 
emateko bideo emotiboak gra-
batu dituzte eta saio berezia 
izango da.

Koldo Edorta Carranza Pla-
no Corto kultur elkarteko ki-
deak aurkeztuko du sari-ba-
naketa ekitaldia eta, kultura 
aldarri hartuta, mezu positi-
boarekin borobildu nahiko 
dute aste osoko jarduna. Ho-
rretarako, hainbat sketch gra-

batu dituzte ikusleen gozame-
nerako.

Jaialdi eibartarragoa
Hain zuzen ere Koldo Edorta 
Carranzaren ‘Kaleko antzer-
kia’ da jaialdian ikusi ahal izan 
den lan eibartar bakarra. Plano 
Cortok zine zaletasuna susta-
tu nahi du herrian eta herriko 
sortzaileei bultzada eman nahi 
die jaialdiarekin.

Eibartarrengandik hurbil 
egotea nahi izateaz gain, euska-
razko lanak ekartzea ere bada 
antolatzaileen erronka. Aur-
ten badira euskarazko hainbat 
lan eta lehia gogorra egongo da 
euskarazko film laburrik one-
naren saria jasotzeko.

Afari baterako zozketa
Zine ona ikusteaz gain sabe-
la ondo bete nahi izanez gero, 

jaialdiko gonbidapenak gorde 
beharko dituzue. Izan ere, an-
tolatzaileek Artola jatetxerako 
afaria zozketatuko dute.

Sarrerak dohakoak dira eta 
Coliseoko leihatilan lortu ahal 
izango dira gaur edo, bestela, 
Kutxabanken bitartez. Gaurko 
eta biharko saioak, astelehene-
tik egin bezala, Coliseoko areto 
nagusian eskainiko dira, ingu-
rune seguruan. ■

’Kaleko antzerkia’ Koldo Edorta Carranza eibartarraren film laburraren fotograma.
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Noiz jabetu zinen diseinua eta 
ilustrazioa zirela zure pasioa?
Betidanik gustatu izan zaizkit 
arlo biak. Beti margotu izan 
dut, beti izan delako nire zale-
tasun handiena. Bizitzan zehar 
beti jo dut marrazkigintzarantz 
eta diseinurantz, baita ikaske-
tak egiteko orduan ere. Beraz, 
esan daiteke inoiz ez naizela 
jabetu nire pasioa zirenik, beti 
hor egon direlako.

Bizitzan zehar nola elika-
tu duzu barrenean zeraman 
pasio hori?
Azkenean, zaletasun hutsa 
izatetik ilustrazioan eta disei-
nuan profesionalizatzera pasa 
naiz. Egindakoa ikusten eta 
besteekin partekatzen heldu 
naiz horraino, jendeari nire 
lanak gustatzen zitzaizkiola 
ikusten nuelako. Gainera, ilus-

trazioaren eta diseinuaren bi-
tartez gauza asko helarazteko 
beharra zegoela ikusten nuen. 
Oso erreminta garrantzitsuak 
bihurtu dira, sare sozialekin 
irudiak gero eta garrantzia 
handiagoa duelako. Behar hori 
betetzeko lanean dihardut.

Hasten ari diren batzuentza-
ko eredu izan zaitezke orain, 
baina diseinatzaile eta ilus-
tratzaile izateko bidean ere-
durik izan duzu?
Eredu konkreturik agian ez, 
baina niri gustatzen zitzaiz-
kidan lanen antzekoak egiten 
zituzten emakumeak aurki-
tu nituen eta pozgarria izan 
zen. Izan ere, horrelako gau-
zak egiten zebilen bakarra ez 
nintzela ikusteak asko animatu 
ninduen, konturatu nintzen ni 
ez nintzela zoro bakarra (ba-

rreak), eta bide horretan ja-
rraitzeko bultzada eman zidan.

‘Borroka fokoratu eta marraz-
tu kolorez’ izango da Cristina 
Chiquin Rodriguez guatema-
larrarekin eskainiko duzun 
saioaren izenburua. Nolakoa 
izango da?
Oraindik gauza batzuk zehaztu 
behar ditugu, baina marrazke-
tarekin dugun erlazioari eta 
marrazketaren bitartez egiten 
dugun borrokari buruz jardun-
go dugu.

’Jabetu arte’ jardunaldietan 
Guatemalako eta Euskal He-
rriko hizlariek elkarrekin jar-
dungo duzue. Garrantzitsua 
da beste errealitate batzuk 
ezagutzea?
Oso errealitate ezberdinak bizi 
dira Guatemalan eta Euskal 

Herrian, bai kulturaren eta bai 
gizartearen aldetik. Eurekin 
alderatuz Euskal Herriko ema-
kumeok pribilegiatuak gara, 
nahiz eta emakumeak izan. Be-
raz, guretzat ere, hizlariontzat, 
aberasgarria izango da bertan 
parte hartzea.

Jardunaldietan estrategia 
artistiko emantzipatzaileak 
landuko dira. ‘Sastraka’-re-
kin emantzipaziorako bidea 
egiten diharduzu?
Bai. ‘Sastraka’ nire alter egoa 
da eta nire alde artistikoa lan-
tzen dut horren bitartez, baina 
nire bizitzan askoz ere gauza 
gehiago egiten ditut. Jone Ben-
goa ‘Sastraka’ baino gehiago 
da, baina badu alde artistiko 
hori. Alter ego horrekin beste 
gauza batzuk egiteko askata-
sun gehiago sentitzen dut.

“Bizitzan beti jo dut 
marrazkigintza eta diseinurantz”

JONE BENGOA • DISEINATZAILEA ETA ILUSTRATZAILEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lagun Artean elkarteak ‘Jabetu arte’ jardunaldiak antolatu ditu, Guatemalako eta 
Euskal Herriko estrategia artistiko emantzipatzaileak ezagutzera emateko. Egitasmoa 
Facebook Live bitartez egingo da hilaren 16tik 19ra eta azken saioan, eguenean, Jone 
Bengoa diseinatzaile eta ilustratzaile eibartarrak hartuko du parte.

Azaroaren 6an Eusko Jaurla-
ritzak argitaratutako 38/2020 
Dekretua dela-eta, Udaleko 
Kultura sailatik eskainitako zer-
bitzuak eta jarduerak egokitu 
behar izan dira, alarma egoerari 
lotutako prebentzio-neurriak 
bete ahal izateko. Beraz, alda-
ketarik egon ezean, Portaleko 
jarduerak 20:50ean amaituko 
dira eta eraikina 21:00etan itxi-
ko da. Coliseo antzokian, berriz, 
jarduera guztiak berrantola-

tu dituzte, “jendea ateratzeko 
15 minutuko tartea izateko”. 
Horrela, emanaldien hasiera 
ordua aurreratu dute, iraupe-
naren arabera 18:30ean edo 
19:00etan hasteko. Antzokia 
21:00etan itxiko da jendearen-
tzat. Eta zinema-programazio 
komertzialaren ordutegiak ohi-
ko kanaletan jakinaraziko dira, 
astero. Horrekin batera, San 
Andres jaiak bertan behera laga 
direla jakinarazi dute.

Kultur jarduerak prebentzio 
neurri berrietara egokitu dituzte 
eta ez da Sanandresik ospatuko
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“Genero-identitatea euskal dantzaren eraikuntzan” hitzal-
dia emango du Oier Araolaza dantzari eta ikertzaileak, bi 
saiotan banatuta. Lehena atzo izan zen eta bigarrena aben-
duaren 17an, 19:00etan, Dantzan Biharrian-en (Ubitxa, 
16). Sarrera librea izango da, dauden tokiak bete arte. Hala 
ere, streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da eta, hain 
zuzen, hitzaldia internet bidez jarraitzeko gomendioa eman 
dute antolatzaileek. Emakumeak euskal dantzetan izan 
duen lekuaren inguruko bere tesian jasotako emaitzen in-
guruan egingo du berba Araolazak. Aurten egin du “Gene-
ro-identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan” 
doktore-tesiaren defentsa eta UEU-ren eskutik izenburu 
bereko liburua eman du argitara.

Hilaren azken bi asteburuetara-
ko antolatu du Gaztelupeko Ho-
tsak-ek aurtengo edizioa. Blues 
Hotsak edizio honek bi zapatu 
eta beste bi domeka hartuko ditu, 
Herriko Antzokian egingo diren 
sei ekitaldirekin guztira. Kon-
tzertu guztiak 18:00etan hasiko 
dira: 21ean, Gisele Jackson & The 
Shu Shu’s; 22an, Dama Beltzak; 
28an, Travellin’ Brothers; eta 
29an, Amparanoia taldeko Amparo Sanchezekin. Sarrerak 
salgai daude dagoeneko Txuritxu Plaza Berriko dendan eta 
kontzertuak hasi baino ordu erdi lehenagotik antzokian 
bertan lortu ahal izango dira. 

Azaroaren 20a Haurren Eskubideen Nazioarteko Egu-
na dela-eta, bideo-foruma antolatu dute Liburutegiak eta 
Udalak. 17.00etan Hayao Miyazaki-ren “Ponyo itsasla-
barrean” emango dute, euskeraz, eta ondoren hizketaldia 
egingo da. Izen-ematea Liburutegian, liburutegia@eibar.
eus helbidean edo 943 70 84 37 telefonoan egin daiteke.

Genero-identitatea euskal dantzan

Blues Hotsak-erako sarrerak salgai

Haurrendako bideo-foruma

Azaroaren 27an 19:00etan ha-
siko da Unai Unda edo “Xati-
ro” izenez ezagunagoa den ra-
per bilbotarraren kontzertua 
Coliseo antzokian. Euskeraz 
zein gaztelaniaz rapeatzen du 
Xatirok eta bere kantuetan ai-
patzen dituen gaien artean li-
teratura, komikiak eta filmak 
daude, besteak beste. Horrez 
gain, politikaz eta erlijioaz ber-

ba egiteko satira eta ironia era-
biltzen ditu, oso modu trebean. 
“Cassiopeia Tour” delakoarekin 
etorriko zaigu, DeepSodaren 
eskutik 2019an kaleratutako 
lana aurkeztera. Sarrerak 5 euro 
balio du eta Coliseo antzokiko 
leihatilan eta Kutxabank bitar-
tez eros daiteke edo, bestela, 
wwww.musikaze.net/deepsoda 
helbidean sartuta.

Astelehenean, azaroaren 16an, 
aurkeztuko du Alex Txikon al-
pinista bizkaitarrak “Mendi bi-
luzia”, 2016ko neguan Nanga 
Parbatera igotzeko espedizioari 
buruzko pelikula-dokumental 
berria.

Nanga Parbatera egindako 
neguko lehen igoera nolakoa 
izan zen jasotzen duen filma-
ren emanaldia 19:00etan ha-

siko da eta euskeraz izango 
da. Sarrerak 3 euro balio du 
eta Coliseo antzokiko leiha-
tilan eros daiteke, astelehen 
eta barixakuetan (17:30etik 
19:30era) eta emanaldia hasi 
baino ordu erdi lehenago. Eta, 
nahiago izanez gero, interne-
ten, Kutxabank zerbitzuaren 
bitartez erosteko aukera ere 
badago. 

Xatiro raper bilbotarrak 
kontzertua emango du azaroaren 
27an Coliseo antzokian

“Mendi biluzia” Nanga Parbateko 
espedizioari buruzko pelikula 
aurkeztuko du Alex Txikonek
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EIBAR KLISK BATEAN

Azoka eta udazkena Untzagan. MARTIN ASTIGARRAGA
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Azoka eta udazkena Untzagan. MARTIN ASTIGARRAGA

DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Iñaki Maiora Ziorraga. 81 urte. 2020-11-6
• Conchi Mesonero Sanchez. 74 urte. 2020-11-6.
• Marina Castro Hermida. 93 urte. 2020-11-7.
• Isabel Ortiz Granero. 74 urte. 2020-11-8.
• Mª Teresa Alberdi Ibarzabal. 88 urte. 2020-11-11.

Hildakoak

• Ali El Hamzaoui. 2020-10-30.
• Markel Azketa Carballo. 2020-11-6.
• Eñaut Lete Cobo. 2020-11-6.

Jaiotakoak

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

ZAPATUA 14
EGUNEZ |  Azkue (T. Etxebarria, 4)

DOMEKA 15
EGUNEZ |  Barandela (Z. Agirre, 4)

ASTELEHENA 16
EGUNEZ |  Lekunberri (Isasi, 31)

MARTITZENA 17
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

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

EGUENA 19
EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 19)

BARIXAKUA 20
EGUNEZ |  Mendinueta(Urkizu, 6)

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, IZARO! 
Hillaren 11n 12 urte 
bete zenduazen-
eta. Jarraittu holan, 
preziosa. Musu pilla 
bat etxekuen partez.

Aupa, MANEX, 
domekan 6 urte 
beteko dozuz-eta. 
Zorionak eta ondo 
ospatu eguna! 
Etxekuen partez.

Zorionak, MAIALEN, 
neska haundi!! 
Domekan 8urte 
egingo dozuz-eta!! 
Patxo potolo bat 
etxeko guztien 
partez!

Zorionak, BEÑAT, 
bixar 3 urte beteko 
dozuz-eta. Etxekuen 
partez. Ondo 
pasatu!!!!

Zorionak, YARA!!!!             
8 urteko zoriontasuna 
emon deskuzu. 
Jarraittu holan. Asko 
maite zaittugu!

Zorionak, ANAMARI, 
gaur zeure urtiak 
merezi dozun 
moduan ospatu 
deizun. Zure seme-
alaba eta billobaren 
partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 14an:  16:00 (2 aretoa)
• 15ean: 16:00

“Las brujas (de Roald Dahl)”
Zuzendaria: Robert Zemeckis

1 ARETOA
• 14an: 16,00
• 15ean: 16:00, 19:00 (Antzokia)
• 16an: 18:00
“Erlauntza”
Zuzendaria: Mireia Gabilondo

1 ARETOA
• 14an: 19:00
• 15ean: 19,00

“Meseta”
Zuzendaria: Juan Palacios

2 ARETOA
• 14an:  19:00
• 15ean: 16:00, 19:00
• 16an: 18:00
“El palacio ideal”
Zuzendaria: Nils Tavernier

Zorionak, DANEL, 
atzo 10 urte beteko 
dozuz-eta. Musu 
pilla bar famelixaren 
partez!

Zorionak, EKHI, 
atzo 10 urte egin 
zenduazen-eta. Oso 
zoriontsu egiten 
gaittuzu, maittia! 
Musu potolua 
famelixaren eta, 
bereziki, Maddiren 

Zorionak, OSCAR, eguaztenian 50 urte bete 
zenduazen-eta. Pillua dira, eh! Aso maitte 
zaittuen JANIRE eta Elenaren partez.

Zorionak, IRATI Errekalde Ares!!!, bixar 9 urte. 
Musu haundi bat etxekuen eta, batez be, bere 
anai OIER-en partez.
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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
 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. 
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 
632258841.

 • Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko, eraikuntzan jarduteko 
eta baserrian edo mendian lan egite-
ko. Tel. 662415709.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 695074117.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Esperientzia eta 
erreferentziak. Tel. 632730119.

 • HHko gradua duen neska euskalduna 
eskaintzen da goiz zein arratsaldez 
umeak zaintzeko. Esperientziarekin. 
Tel. 666114239.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta sukaldari-laguntzaile 
moduan. Tel. 689273664.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
722129648.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko egun osoan (egiaztagiria-
rekin) eta garbiketak egiteko orduka. 
Esperientzia. Tel. 667060292.

 • Emakumea eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 635802382.

 • Emakumea eskaintzen da pertsonak 
zaintzeko asteburuetan edo orduka. 
Tel. 612245673.

 • 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.

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
6.3. Galdu / Aurkitu
 • Betaurreko graduatuak (funda beltz 
batean) galdu nituen hilaren 8an Azi-
tain aldean. Tel. 615458103.
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