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Eskutitzak

Astean esanak

Eibarko Ospitaleko bihargiñeri gure esker ona

“Kontseilu zientifiko-politiko batek erabakiko du nola biziko
garen. Noiz aterako garen etxetik eta noiz sartuko. Zein eskubide
dugun eta zein ez. Gabonak nolakoak izango diren. Hiper errealitatean edo “realitismo” batean bizi gara. Ez festa etengabean. Erreala
da bizi duguna, baina ez du ematen. Normalatasun berriaren pseudobizitza. Barometro eta grafikoen demokratikotasun diktatoriala.
Jendearen ardura beti jomugan dela, ardura politikorik ez ordea.
Eta jendarte patologizatu eta telegidatu honen atzerabiderako esperantza bakarra txertoekin etorriko ei da. Horra tunelaren argia.
Ez gaitezen kexa. Egiturazko arazorik ez balego bezala. Baina hori
baino sakonagoa da egungo krisia. Ez da sanitarioa edo sozioekonomikoa soilik. Egungo krisia existentziala ere bada. Isilean, su
eztian, jendearen bizi-gogoa ahitzen duen krisia da”.

Mitxelena-Zumaran familiaren izenian gure eskerrik beruena adierazi
nahi detsegu Eibar Ospitaleko bihargin guzti-guztieri. Senar eta aitta
izan danak bertan emon dittu bere azkeneko egunak; aste zaillak izan
dira, baiña Ospitaleko bihargiñek laguntza haundixa eskindu deskue.
Bizi izan dugun egoera gogorra leundu egin deskue, eta oiñazia arindu,
bai Jose Ramoni eta baitta guri be. Etxekua balitz moduan hartu eta
zaindu dabe, goxo, maittasunez… eta momenturik txarrenetan be
irribarria ataratzeko gai izan dira, lelengo egunetik hasitta azkeneraino. Profesional moduan dudarik ez dakagu daken onena emon dabela,
baiña pertsona moduan emon deskuena ordaiñeziña da.
Eskerrik asko bihotz-bihotzez.

MIKEL IBARGUREN, idazlea

Mitxelena-Zumaran famelixia

"Txertoa lehenago nork aterako duen karrera hor dago. Hemen
denek aukeratu dute bere taldea zein den. Mendebaldekoak, hots
Pfizer konpainiakoak, berea bide onean doala (%90eko eraginkortasunarekin) iragarri eta hedabideak hasi dira normaltasunera
itzultzeko unearen hurbila iragartzen, kapitalismoaren ordezkaria
dela argiago uzteko. Pfizer konpainiaren presidenteak lau milioi
euro irabazi ditu informazio abantailatuarekin akzioak salduz.
Beste aldeam, errusiar txertoaren eraginkortasuna oraindik
handiagoa zela iragarri denean(%92), berriz, guztia da datuekiko
susmoa eta aiera. Gehiegi nabari zaigu norekin goazen? Berez,
guztiok dakigu, jartzekotan, zer txerto jarriko diguten”.
ANGEL ERRO, zutabegilea

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NAHIEZ.- Atsekabe, pena, nahigabe. “Munduko nahiez guztiak ezagututako gizona”.
Ondoez. “Dukia bildurrez amak galduko ete eban sabeleko haurra nahiez honetan”.
Nagitasun. “Juan lanera eta barruko nahiezak hartu nau”.

ARGITARATZAILEA
...eta kitto! Euskara Elkartea
HELBIDEA
Urkizu, 11. 20600 Eibar
TELEFONOAK
943 20 67 76 / 943 20 09 18
603 598 285
FAXA 943 20 28 72
ASTEKARIAREN E-MAILAK
erredakzioa@etakitto.eus
komunikabideak@etakitto.eus
publizitatea@etakitto.eus
ELKARTEAREN E-MAILAK
elkartea@etakitto.eus
normalizazioa@etakitto.eus

Eibarko Udalak, Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta Eusko
Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Sailak diruz
lagundutako aldizkaria

EIBARKO
UDALA

ERREDAKZIO-KONTSEILUA
Ana Aizpurua, Itziar Albizu,
Ekhi Belar, Jose Luis Gorostegi
eta Silbia Hernandez
ADMINISTRAZIOA
Marisol Uriarte
KOORDINATZAILEA
Ana Aizpurua
ERREDAKZIO-BURUA
Silbia Hernandez
DISEINUA
Maku Oruezabal
MAKETAZIOA
…eta kitto! astekaria

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

ARGAZKI ARLOA
Malen Jainaga eta
Malen Illarramendi
HIZKUNTZA ARDURA
Juan Andres Argoitia eta
Maider Aranberri
PUBLIZITATEA
Itziar Albizu eta Belen Ulazia
TELEFONOA
943 20 67 76
AZALEKO ARGAZKIA
Andoni Zendoia
BANAKETA-ARDURA
Idoia Labado

TIRADA
7.575 ale
INPRIMATEGIA
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A
...eta kitto!
LEGE-GORDAILUA
SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679

(“...eta kitto!”k ez du bere
gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

4

…eta kitto!

DANON AHOTAN

1164. zenbakia

TUTULUMENDI

Idurre Iriondo

Indarkeria Matxisten
Kontrako Egunaren harira
hainbat jarduera antolatu
dituzte datorren asterako
>>> Emakumeenganako indarkeriarekin amaitzeko nazioarteko eguna da Azaroaren
25a, 1999ko abenduan Nazio
Batuen 83. Biltzarrean hala aldarrikatu zutenetik eta, beste
toki askotan bezala, Eibarren
ere egitarau berezia prestatu
dute egun horren harira. Martitzenean, 19:00etan hasiko da
Coliseoan “Adela eta Martirio
Bernarda Albaren etxean”, Irene Hernando eta Nerea Ariznabarreta protagonista dituen “La
Casa de Bernarda Alba” lanaren
bertsio esperpentikoa. Saioa
Iribarrenek zuzentzen duen antzezlana euskeraz izango da.
Eta eguaztenean, Indarkeria
Matxisten Kontrako Nazioarteko Egunean, 19:30etik aurrera “Bortxatzailea zure bidean”
performancea egingo da aldi
berean Untzagan, Berdintasunaren Pasealekuan eta Urkizun (horri buruzko azalpenak
eta bideo-tutorialak YouTuben ikus daitezke). Ondoren,
20:00etan, aipatutako hiru toki
horietan elkarretaratzeak egingo dira, “Geure burua bizirik

eta aske nahi dugu” goiburuari
jarraituta.
Horrekin batera, aurtengo
egitarauaren barruan, indarkeria matxista sufritu duten
andrek osatzen duten Mujeres al Cuadrado elkartekoek
bere sorreraren 10. urteurrena
ospatuko dute eta, urtero bezala, Juan San Martin Liburutegiak, Berdintasun ZerbitzuaAndretxearen laguntzarekin,
Azaroaren 25aren inguruko
irakurketa-gidak ipiniko ditu
eskuragarri.

Kontzentrazio bateratua deitu du
Eibar Sahara Elkarteak biharko
>>> Sahara Euskadi Mugimenduarekin bat eginik, Eibar-Sahara Elkarteak elkarretaratze bateratua deitu du
biharko, Mendebaldeko Saharako su-etenaren urraketa salatzeko. Untzagan izango da
kontzentrazioa, 12:00etan, eta
su-etenaren urraketa salatzeaz
gain, Espainiari zein nazioarteko komunitateari 1991. urtetik
atzeratzen ari den autodeterminazio erreferenduma behingoz
antolatzea exijituko dute. Eibar-Saharako kideek azaldu
dutenez, “Marokok orain dela
29 urte gerrari eman zioten
Akordio Militarra zein Bake
Akordioak urratu ditu, 2001ean

Guerguerateko pasabide ilegala
zabaldu zuenean eta azaroaren
13an, saharar zibilek urriaren
21az geroztik itxitako pasabidea
berriz zabaltzeko tropak mugiarazi zituenean”. Eibartarrak eurekin bat egitera deitu dituzte.

Bertan behera laga dituzte
eskola-kiroleko jarduera guztiak
>>> Eskola-kiroleko jarduera
guztiak bertan behera lagatzea
erabaki dute Eusko Jaurlaritzak
eta hiru foru-aldundiek. Koronabirusak eragindako egoera
dela-eta, eskola-kirolean murrizketak aplikatzeari buruzko Lehendakariaren azaroaren
6ko 30/2020 Dekretuaren 6.
puntuaren interpretazio bateratu gisa hartu dute erabakia,

gaitzaren hedapena murrizteko
asmoz. Erabaki horren arabera,
beraz, bertan behera laga dituzte behin klasetik irtenda, eskolaz kanpoko ordutegian 6 eta 16
urte bitarteko neska-mutilentzat eskaini ohi diren kirol-jarduera guztiak, ikastetxeek, kirol-klubek, gimnasioek, udalek
nahiz beste edozein erakundek
antolatutakoak barne.
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Bertoko basoak babesteko mozioa
aurkeztu du Elkarrekin Podemosek

Tabernariek lan egin ahal izateko
terrazak ipintzea proposatu dute
>>> Tabernak eta jatetxeak ixtera derrigortu dituztela-eta,
ostalariek bizi duten egoerarekin kezkatuta, prentsaurrekoa
eman zuen Eibarko EAJ-PNV
alderdiak martitzenean, sektorearentzat “erreskate plana”
deitu dutena aurkezteko. Josu
Mendicute bozeramailearen
berbetan, “kutsatze gehienak
toki itxietan gertatzen direla
jakinda, arrisku barik berriz
lanean hasi ahal izateko bidea
terrazen eskutik etorriko da.
Egoera bertatik bertara ikusteko, taberna guztietan egon gara,
terraza ipintzeko aukerak azter-

tzen eta, horren arabera, gaur
egun terrazarik ez duten 66 taberna inguruk mahai batzuk
ipintzeko eta, beraz, lanean aritzeko aukera dutela pentsatzen
dugu. Gaur egun mahaiak ipintzeko tokirik ez dutenei terraza ipintzeko aukera emateko,
baina, aparkatzeko toki gutxi
batzuk kendu beharko lirateke,
baina galtzen diren toki horien
ordez beste batzuk lor daitezke,
merkataritza gune handiekin
ados ipiniz gero. Ostalaritzak
aurrera egiteko nahitaez eman
behar dizkiogu lanean aritzeko
moduak”.

>>> Azaroko udalbatzara eramateko mozioa aurkeztu du
Elkarrekin Podemos Eibar alderdiak. Proposamenean jaso
dutenez, bertoko zuhaitzak landatu nahi dituzten lurjabeei diruz laguntzeko 200.000 euroko dirulaguntza sortzea nahi
dute. Isabel Fernandez Pejenaute taldeko bozeramailearen
berbetan, “horrela, lurjabeak
kontserbaziorako basoak eta
kalitatezko egurra emango duten basoak sortzera animatu
nahi ditugu".
Horrez gain, mozioaren beste
puntu batzutan jaso dutenez,
eukaliptoa landatzen dutenei

zerga gehiago ordainaraztea
proposatzen dute eta Udalari
Basoen Erabilera Gomendagarriaren Mapa egitea eskatzen
diote, bertan lursail pribatuez
gain Udalarenak eta Foru Aldundiarenak direnak ere jasota. Diotenez, “eukaliptoen inguruan berba egiterakoan, gai
honen inguruan Udalak ezer
gutxi egin dezakeela esan ziguten aurreko hileko plenoan.
Ba gure proposamena aurrera
eramatea posible da eta espezie inbaditzaileak gehiago ez
hedatzeko eta bertoko landare
eta fauna indartzeko modua
ere bada”.
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Elikagaien Bankuak egiten duen
bilketa handia bihar amaituko da

Ostalaritzari laguntzeko mozio
proposamena aurkeztu du Bilduk
>>> Ostalariei laguntzeko mozio proposamena aurkeztu du
EH Bilduk, hainbat eskaerarekin: ostalaritza zerbitzuak
itxita dauden bitartean, ur eta
zaborren tasa Udalak ordaintzea; terrazak jartzeko aukera
dutenei horren inguruko tasarik ez kobratzea 2021ean; Udalak Eusko Jaurlaritzari etxera
eramateko janariaren banaketa
ordua 22:00ak arte luzatzea

eskatzea; eta baita, aurtengo
martxoan bezala, autonomoentzako laguntza programa premiaz martxan jar dezala ere;
gizarte segurantzaren kuota
ez kobratzea (edo itzultzea, dagoeneko kobratu bada) establezimenduak itxita jarraitzen
duen bitartean; eta ostalaritza
lokalen alokairuaren prezioak
murrizteko txosten juridikoa
egin dezala eskatzea.

>>> Bihar arte egongo da martxan elikagaien bankuak urtero egiten duen bilketa handia.
Aurten ez da zuzenean janaririk
bilduko, COVID-19ak sortutako larrialdi egoera dela-eta.
Hala ere, laguntzeko beste
modu bat dago: supermerkatuetan erosketak ordaintzeko
momentuan bonuak (euro bat,
3 euro, 5 euro eta 10 euroko bonuak daude) eros daitezke eta
bildutako dirua Elikagai Bankuak behar dituen produktuengatik trukatuko dira kanpainaren amaieran.

Bizilagunak
ekimena online
izango da aurten
>>> Gipuzkoako SOS Arrazakeriak antolatzen duen Bizilagunak egitasmoak ohiko
formatua aldatu behar izan du
aurten eta gala berezia egingo dute elkartearen YouTubeko kanalaren, Facebooken eta
Instagramen bitartez. Azaroaren 29an egingo da, 17:00etan,
eta Aizpea Otaegi Errenteriako
alkatea, Jon Maia bertsolaria
eta Nora Ugarteburu abokatua
izango dira bertan.

Norberak tramiteak egiteko
makina ipini dute udaletxean

Hirugarrenez jaso du Ford Kondiak
“Chairman’s Award” aitortza
>>> Hirugarren urtez jarraian
jaso du Eibarko Ford Kondiak
“Chairman’s Award” izeneko
saria. Horrela, bezeroei ematen
dieten arretaren bikaintasuna
aitortu nahi izan dute. Aurten
modu telematikoan jaso dute,
Jesus Alonso Ford Españako

presidentearen eskutik. Sariak
ilusio berezia egiten die, nori
eman aukeratzeko bezeroen iritziak izaten dituztelako kontutan. Argazkian Xabier Tristan,
Ford Kondiako merkataritza
zuzendaria, eta Javier Bagues,
Gorla taldeko gerentea.

>>> Herritarrek hainbat tramite egiteko makina jarri du
Udalak, Pegora aldamenean.
Terminalak, besteak beste,
errolda-agiria eskatzea, ordainagiriak ordaintzea eta administrazio-espediente baterako
sarbidea momentuan lortzea
ahalbidetzen du, NAN/AIZ,
pasaportea edo B@K-Qrekin
erabiliz gero. Zerbitzuak sinplifikatu eta ordutegiak zabaldu
nahi dute horrela. Terminal berria asteko zazpi egunetan erabil daiteke, 07:30etik 21:30era
bitartean.
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AUTUAN

Positibo berrien eboluzioa
Eibarren azken hilean

KALAMUARA MENDI
MARTXA DOMEKAN

315 kasu berri aste honetan,
aurrekoan baino 18 gutxiago
>>> Eibarko intzidentzia-tasak
EAEko altuena izaten jarraitzen du: 2.378,33 kasu 100.000
biztanleko azken 14 egunetan.
Deituta zeuden 7.000 pertsonetatik 3.164 bertaratu ziren
aurreko astean PCR probetara.
Egindako probetatik 38 positibo atera ziren, beraz, positibotasun-tasa % 1,20ra iritsi
zen, beste udalerri batzuetan
egindako baheketetan baino
maila altuagoa.

Azken astean 315 kasu berri detektatu dira Eibarren, aurreko
astean baino 18 gutxiago. Grafikoan ikus daitekeen bezala,
azaroaren 9an 72 positibo berri detektatu zituzten Eibarren
(pandemia osoko kopururik
altuena). Egun horretatik aurrera, egunean batez beste 46,5
kasu zenbatu dira.
Eusko Jaurlaritako Osasun
Sailak adierazi duenez, eguaztenean 32 positibo berri atze-

man zituzten Eibarren, aurreko
egunean baino 19 gutxiago. Eskualdeko beste herriei dagokienez, Ermuan 11 lagunek eman
zuten positibo koronabirusean;
16 Elgoibarren; hiru Mutrikun,
Deban eta Mendaron; lau Soraluzen eta bat Mallabian. Beraz, 73 kasu berri egon ziren
eskualde osoan.
Eguaztenean 14.886 test
diagnostiko egin ziren EAEn,
eta horietatik 1.069 positiboak
izan ziren. Ospitaleen egoera
dela eta, COVIDaren ondorioz
56 pertsona ospitaleratu zituzten atzo, eta COVIDa duten 133
pertsona ZIUn daude.

Euskal Herriko herri guztietan mobilizazioak eta
ekimenak egitera deitu du
Sarek, “Bidea gara, bidean
gaude” goiburuari jarraituta,
“euskal preso eta iheslarien
etxerako bidearen prozesua
martxan jarri eta elkarbizitzarako eta bakerako bidean
herritarrak aktibatzeko”.
Eibarren, Kalamuara martxa
antolatu dute domekarako,
10:00etan Urkizutik abiatuta
edo, bestela, Usartzatik edo
bakoitzak nahi duen lekutik
irtenda. Eguerdian, 12:30ean
Kalamuan elkartu eta talde
argazkia egin nahi dute.
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Orain dela urtebete
horrelakoak ginen
Eguraldiak lagundu ez arren, eskualde osotik etorritako 2.000
lagun batu ziren Debabarreneko pentsionisten plataformak
deitutako manifestazioan. 53 eibartarrek hartu zuten parte Bizilagunak egitasmoko bazkarietan. Aixolan zebra-muskuilua
aurkitu zuten eta arrantzatzea debekatu zuten. Mikel Urkola
musikariak “Los caminos del amor” disko berria grabatu zuen.
Pirritx, Porrotx eta Marimototsek “Bizi dantza” ikuskizunaren
lau saio arrakastatsu eskaini zituzten. Santa Zezilia ospatzeko
musika giroko hainbat ekitaldi antolatu ziren. Untzagako Jubilatu Etxekoek ekitaldiz bete zuten azaro guztia, moda-desfilea tarteko. Jon Astigarraga eibartarrak irabazi zuen bizikletaz
egindako Elgoibarko San Pedro igoera. Titirijai Nazioarteko
Jaialdiko txotxongiloak ikusteko aukera izan zen Coliseoan. Gipuzkoako Elikagaien Bankokoek urteroko bilketa berezia egin
zuten probintziako 200 bat dendatan.
1- Bizilagunak egitasmoan hainbat bazkari antolatu ziren.
2- Zebra-muskuiluak bizilekua aurkitu zuen Aixola urtegian.
3- Manifestazio jendetsua egin zen eskualdeko pentsionisten
plataformak deituta. 4- Santa Zezilian kalejira egin zuten Kontserbatorioko ikasleek. 5- Herriko umeek gozatu egin zuten Pirritx, Porrotx eta Marimototsekin . 6- Mikel Urkola eibartarrak
disko berria kaleratu zuen.
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A presssa é inimiga
da perfeição
“Presa perfekzioaren etsaia da”
da, baina Vasco de Gama talde handiaren harrobian jokatu zuen eta hainbat taldetan
aritu zen Lehen Mailara iritsi
nahian, lesioek foballari izateko ametsa zapuztu zioten arte.
Orduan, bere bizitzarekin zer
egin pentsatu behar izan zuen.
“Foballa albo batera lagata, ikasi
eta lanean hasi nahi nuen, baina Eibarren lehengusu bat bizi
zen eta etortzeko esan zidan”,
dio. “Ez bazitzaidan gustatzen,
beste toki bat ezagutzeko aukera
izango nuen gutxienez”. Baina
gustatu zitzaion, nola gainera.

Alexek eibartarren beroa jaso zuen hasieratik. EKHI BELAR

Ez da hotzik
Alexentzat
Alexek Rio de Janeiro laga zuenean 43º egiten zituen eta Eibar
elurtuta ezagutu zuen, baina
Alexek ez zuen hotzik sentitu,
eibartarrek oso harrera beroa
eman ziotelako. “20 egunerako etorri nintzen eta konturatu
nintzenerako lau urte neramatzan hemen”, gogoratzen du.
2006. urteko urtarrilean etorri
zen Brasildik eta Eibarrek berehala erakarri zuen, eibartar
bat gehiago bihurtuz.

txikitan Botafogo auzoan bizi
arren”, kontatu digu. “Rio de Janeiron etxe orratzak eta favelak
bata bestearen alboan daude”,
bere berbetan, “eta klase sozialen berdintasun eza oso nabaria
da”. Gauzak horrela, Alexentzat
ez zen erraza izan Rio de Janeiroko kaleetan haztea. “Nire
auzoan normala da biolentzia
ikustea eta txikitako oroitzapen
txarrak ditut zentzu horretan”,
dio berak.

Kontraste handia
Alexandre Dos Santos Rio de
Janeiron jaio zen. “Maracana
foball zelaitik hurbil dagoen
Meier izeneko auzokoa naiz,

Maracanaren magiak kutsatuta
Maracana foballaren tenplu
bat da eta, nahi ala ez, foballa barrenean darama Alexek.
Botafogo taldeko zale sutsua

Auzokideak laguntzen
Foballari esker du, hain zuzen
ere, Brasilekin harreman estua;
joan den astean ‘…eta kitto!’-n
agertu zen Rio de Janeiroko
Eibar FT-ren foball eskolaren
ekimena berari esker sortu zelako. “Eibar FT-ko materialaz
arduratzen diren Virgilio eta
Agustin lagunak ditut eta bazekiten Brasilera joaten naizenean
gauzak eramaten ditudala auzokoei emateko. Orduan, Eibar
FT-ren erropa eman zidaten eta
umeak asko poztu ziren. Pentsa,
batzuek ortozik jokatzen dute
foballean, nik egiten nuen bezala”, azaldu digunez. Horrela,
Alex auzoko umeak entrenatzen
zituen Junior lagun minarekin
harremanetan jarri zen eta Eibar FT-ren materiala bidaltzen
hasi zen. “Proiektua Eibar FTren onespenarekin hazten joan
zen eta guztiontzat da onuragarria: umeei pertsona eta foballari moduan hazteko aukera
ematen dielako, eta Eibarrek
bere marka hedatzen duelako”,
bere ustez. Gainera, maila handiko jokalariak daudela dio.

Igeltsero batek engainatuta
Eibar hasieratik gustatu zitzaion, baina ez zen erraza izan
familia eta lagunak Brasilen
lagatzea eta euskara eta gaztelera jakin barik hemen aurrera
egitea. Hala ere, Eibarren ezagutu zuen jendearen laguntzarekin aurrera egin zuen eta bere
egoera legeztatu nahi izan zuen.
“Baina engainatu egin ninduten”, dio atsekabez. “Igeltsero
batek esan zidan berak lagunduko zidala paperak lortzen.
Dirua eman nion eta Brasilera
joan nintzen hango paperen
bila, baina itzuli nintzenean ez
zegoen igeltserorik, ez dirurik,
ezta paperik ere”, kontatu digunez. Alex noraezean geratu zen,
baina ez zuen ordura arte eraikitako bizitzari uko egin nahi
eta ia zerotik hasi zen berriz.
Segurtasuna eta lasaitasuna
Alexek neska-lagun eibartarra
du eta pozik dago hemen aurkitu duen familiarekin. Gainera,
Eibarko bizimodua gustatzen
zaio. “Hemengo segurtasuna
eta lasaitasuna baloratzen dut
gehien”, dio. Bertako gastronomia ere gustatzen zaio, baina
etxean Brasilgo jakiak prestatzen ditu. “Nahiko ezberdinak
dira, baina biak oso gozoak”,
bere ustez. Iaz Rio de Janeirora
itzuli zen hilzorian zegoen aita
agurtzera, eta ama eta arreba
oso hurbil sentitzen ditu milaka kilometrotara bizi arren.
“Ama nahiko nagusia da eta
arrebak gaixotasun degeneratiboa du, beraz, nire beharra
dute”, azaldu digunez. Urrun
bizi arren, demaseko laguntza
eskaintzen die Alexek, besarkada beroen faltan.
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<<< ARANTZA ALVAREZ • Sexologoa >>>

“Pandemia suzko proba bat
izaten ari da bikoteentzat”
COVID-19a gure artean bizi denetik aldaketa asko ematen ari dira gizakion arteko harremanetan. Bizitzaren
arlo desberdinei eragiten die pandemiak, eta horietako bat sexualitatea da. Zelan bizi dugu sexualitatea
koronabirusaren sasoian? Eraginik al du bikote-harremanetan? Arantza Alvarez sexologoak hainbat zalantza
argitzen lagundu digu.

Sexu-harremanei eragin die
COVID-19k? Zein neurritan?
COVID-19ak giza harreman
guztiei eragin die, baita sexuharremanei ere, beste harreman-mota bat baita. Harremanak izateko gure modua
aldatu egin da arlo guztietan
(lanekoa, gizartekoa, afektiboa,
sexuala...). Pertsonen arteko
distantzia fisikoa mantendu
beharrak asko baldintzatzen
du harreman soziala, harreman
fisiko guztiak ezabatzen baititu. Eta gauza bera gertatzen da
maskarekin, aurpegiaren espresioa kamuflatzen baitu. Besarkatzeko, musu emateko, eskua emateko... aukera galtzen
dugu, eta jendearen aurpegiak
transmititzen digun informazio emozionala galtzen dugu.
Musuak aipatu dituzu. Egia al
da elkarrekin bizi ez diren pertsonen artean musuak saihestea gomendatzen dela?
Ez dut horri buruzko ezer zehatzik entzun. Baina, logika hutsez, kalean gaudenean maskara erabiltzeko esaten badigute,
elkarrekin bizi ez diren pertsonekiko kontaktu oro maskararekin egingo da. Beraz,
musuak...
Koitoaren bidez kutsatzen
da birusa?
Ez, ez da koitoaren bidez transmititzen, gripe arrunt bat ere
koitoaren bidez transmititzen
ez den bezala. Musuena beste
kontu bat da, musuetan listua
trukatzen da-eta. Ukituz gero,
doministikuz, ozen hitz eginez,
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oso kaltetuta dago... Zenbat eta
kezka eta estres-foku gehiago, orduan eta gatazka-aukera
gehiago bikotean, behar bezala
kudeatzen ez bada. Bestalde,
elkarrekin biziz gero, konfinamendua atsegina izango da
pertsona batzuentzat, baina
beste batzuentzat oso zaila da
eramatea, harremanak ez baitu
behar bezala funtzionatzen.

birusa aerosol efektuaren bidez
transmititzen bada, gauza bera
gertatzen da musuetan listutrukearekin.

Egin daiteke zerbait, batez
ere etxe berean bizi ez diren
harremanei dagokienez, kutsatzeko arriskua gutxitzeko?
Beno, edozein harreman sozialetarako gomendatzen eta eskatzen dena: segurtasun-distantzia eta maskararen erabilera.
Sexu-bikotekide egonkorrik
ez badugu, gomendagarria
da sexua lagatzea hau guztia
amaitu bitartean?
Ez dut nik egingo gomendiorik jendeak egin behar duenari buruz. Transmisio moduak
nahiko argiak dira, bakoitzak
bere arriskua eta besteei eragiten diena baloratu behar du.
Kontuan harturik gizartearekin harremanak izateko talde
jarraitu eta txikiagoetan egoten saiatu beharko genukeela,
burbuila-talde horren barruan
gure sexu-bikotea badago, ez
dago arazo handirik. Arazoa
sexu-bikotekide egonkorrik ez
badugu eta hainbat pertsonarekin harremanetan bagaude
etor daiteke, hor gizarte-harremanetarako taldea handitu eta
birusaren transmisioari bide
eman diezaiokegu. Bakoitzak
baloratu behar du...
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"Zenbat eta
kezka eta
estres-foku
gehiago, orduan
eta gatazkaaukera gehiago
bikotean"

"Bikotekiderik
ez duten
pertsonak edo
bikotekidearekin
bizi ez
direnak dira
kaltetuenak"

Areagotu al dira urrutiko harremanak? Posible da intimitatea partekatzea elkarrengandik urrun egonda?
Bai, asko hazi dira. Eta jakina,
urrutiko intimitatea partekatu
daiteke, baina beste intimitate
mota bat izango da. Urrutitik
kontaktu fisikoaren zatia faltako da, noski, baina une afektiboak eta erotikoak izan daitezke on-line. Harremanetan
jartzeko eta komunikatzeko
beste modu bat da, baina erraz
ezar daiteke daukagun teknologia guztiarekin, eta off-line
intimitaterik eza orekatzen laguntzen du.

teekin (mugikortasunari dagozkion neurri murriztaileak
direla eta, ezin gara gure herritik irten)?
Bikotekiderik ez duten pertsonak edo bikotekidearekin bizi
ez direnak dira kaltetuenak.
Bikotekiderik ez dutenak, gizarte-bizitza asko mugatu delako; gizarte-talde oso txikietara
mugatu da eta, horrekin batera, pertsona berriak ezagutzeko aukera. Horregatik ari dira
areagotzen on-line kontaktuak,
aplikazioen bitartez. Eta elkarrekin bizi ez diren bikoteak
(egungo araudia zorrotz betetzen bada) zailtasunak izaten ari dira geratzeko eta elkar ikusteko, herri berekoak
edo herri mugakideetakoak
ez badira.

Kaltetuenak al dira ezkongabeak? Eta zer gertatzen da
elkarrekin bizi ez diren biko-

Berrogeialdian zehar harreman sozialak ezabatu behar
izan genituen eta gure bikote-

kidearekin etxean egon behar
izan genuen luzaroan. Zer eragin izan du egoera berri eta
ustekabeko horrek?
Ondorioak izan ditu maila indibidualean eta, beraz, baita
bikotean ere. Ez da uda aurretik
izan genuen konfinamendudenbora zorrotzaren ondorioa
soilik, gaur egun dugun egoerak emozionalki asko higatzen
du. Gure gizarte-ohiturak erabat aldatu dira denbora laburrean; harremanak izateko eta
aisialdiaz gozatzeko dugun modua, alegia. Bat-batekoa izan
da dena, eta egokitzapenak
denbora gehiago eskatzen du;
beraz, higadura, frustrazioa,
antsietatea... hau guztia amaitu
dadin irrika... Egoera pertsonal
dramatikoagoez ez hitz egiteagatik: gaixoak dituzten familiak (COVID-19koak edo beste
gaitz batzuetakoak) eta/edo
ospitaleratuta daudenak, lana

Sendotuta atera al dira bikote-harremanak? Suzko proba
bat izan da? Edo, alderantziz,
edalontzia bete duen tanta
izan daiteke, bikote askok
banatzeko erabakia har dezaten? Orain bikote-terapia
gehiago eskatzen dira?
Bai, hau guztia suzko proba
izaten ari da maila guztietan.
Bikoteei dagokienez, "Hiltzen
ez zaituenak indartsuago egiten
zaitu". Bikote batzuk indartuta
ateratzen ari dira zoritxarrean,
aurretik aurre egiteko tresnak
zituztelako edo azkar egokitzen
eta garatzen jakin dutelako, eta
gaizki zeuden beste bikote batzuek aurreko egoera larriagotu
dute. Orain, egoerari ahalik eta
hobekien eustean zentratzen
ari gara, baina horrek ondorioak izango ditu etorkizunean,
bai terapiak eskatzerakoan, bai
zuzenean dibortzioen kopuruan; beste zerbait ere nabari
da, bai.
Nolakoak izango dira harremanak etorkizunean? Jarraituko dugu jendea ezagutzeko
eta sexu-harremanak izateko
gogoarekin?
Jendea ezagutzeko eta gizartean harremanak izateko beharrak existitzen jarraituko du,
gizakiak berezkoa duen zerbait da, definitzen gaitu. Premia horren barruan sartzen da
afektibo-sexuala ere, jakina.
Etorkizuneko harreman horiek
nolakoak izango diren ikusteko
dago... Baina COVID-19 baino
lehen ere aldatzen ziren, aurrerapen teknologikoagatik eta
horrek dakarren guztiagatik.
Gizartea etengabe eboluzionatzen ari da bere harremanmoduetan... COVID-19rekin
eta gabe.
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asoi bereziak bizi ditugun
hauek, zentzu guztietan
hartuta ere. Munduko
bizitza “osasuntsuena” daramatenak ere PCR-ak egiteko
zain ipintzen dituztenak, badaezpada ere ingurukoek “positibo” eman dutelako. Mendi
batetik bestera eta naturaz gozatzen ibiltzetik maila bateko
“konfinamendura” bidali diete
birus honek Krabelin taldeko
partaideei ere. Batek positibo
eman zuela eta beste guztiek
hurrengo egunean proba zutela
esan zigun Andoni Zendoiak
aurrekoan: “Inolako sintomarik gabe gaude, baina badaezpada komeni da zer egoeran
gauden jakitea”.
Denboraldi berezia dihardu
izaten honako hau Krabelin taldekoen partaideentzat ere. Klub
Deportiboko mendi batzordearen barruko “koadrilak” fin-fin
hasi zuen aurten ere Euskal Herriko mendikoen fitxak betetzearen lana. “Aurreneko 100
mendiak amaitu eta aurkeztu
ondoren, beste 100 batzeari ekin
genion”, dio Zendoiak. “Urtero 25 bat inguru egiten ditugu. Eguraldi txarreko sasoiak
eta oporrak alde batera lagata,
bestela ahalegintzen gara astero
horrelako bat egiten: ibilbidea
prestatu eta aurkitzen dugunarekin fitxa osatzeko”. Bigarren
txandako 63 dituzte eginda, “aurreko bi urteetan ohiko martxari
eutsi badiogu ere, aurten bakarrik 12 egin ditugulako; horrez
gain, urtero bitan joaten gara
Isaba aldera, eta aurten ezin
izan dugu”. Lehenengo sasoiko irizpide berberari jarraitzen
diote, Euskal Herria bere osotasunean hartuta, “Iparraldean
aukera gutxiago baditugu ere”.
Hori bai, oraingoko mendiak
“ez dira hain ezagunak, jakina”. Orain arte egindako azken
txangoak Artzanburura eraman
zizkien, “Aizkorriko katearen
hasierara, Arantzazutik zuzen
joanda”. Oñati inguruko irteera
hori urriaren 9an egin zuten.
Azken egunotan gainean
ditugun neurriek eibartarroi
mendi bila abiatzera bultzatu
dizkigute, gehienbat Urkorako
edo Trabakuarako bideen bila.

1164. zenbakia

“Zulotik
irtetzeko”
aukera ugari
Desabantailek ere badute euren abantaila. Zuloan
bizitzeak mendiz inguratuta egotea ere esan nahi
du. Eta zeozer aberatsa badago, hori mendi-giroa
da. Aukera eskaintzen du naturaz gozatzeko, aire
osasuntsua arnasteko eta, “mugakideen” sasoi berezi
honetan, horrek eskaintzen dituen aukeraz baliatzeko.
Aberastasunaz inguratuta gaude.

Hori dela-eta, hain gertu ditugun beste bide batzuk ezagutzea ere ez litzatekeenez txarto
egongo, horrek eraman die Krabelin taldekoei “menditik egin
daitezkeen pasieren” fitxa modukoa egiten hastera. “DV-ko
Rementeriak proposatu zigun
horrelako zeozer egunkarian
ateratzea eta horrela bidali genien lehenengoa”, dio Andonik.

Jardiñeta, Arrajola, Sosola eta
Amaña lotzen dituen ibilbidea
izan da lehenengokoa, lau kilometro eta erdiko distantziarekin. Ibilbide horretan 250 metroko desnibela batzen da eta
“ordu eta erdi edo bi ordutan
ondo egiteko moduan dago”.
Arratera eta Kalamuara joatetik aparte ere badagoela beste
aukerarik diote Krabelingoek.

Azken astean bera bakarrik
ibili dela diosku Zendoiak eta
onartzen du gero eta aldatuago
daudela inguruak: “Lan asko
dihardute egiten bertan, pinudi
mordoa bota dituzte eta paisaia
ikaragarri aldatu da. Esaterako,
San Roman ermitarakoa ezin da
egin orain bezala itxita dagoen
bitartean”. Hala eta guztiz ere,
gure inguruko “pasierak” prestatzen jarraitzeko asmoa dute,
“familientzat aproposak eta desnibel gutxikoak”. Dagoeneko
bigarrena ere prestatu dute:
Karabieta, Azkonabitza, Galdaramiño, Azurtza eta Santiago
ermita pasatuta, Karabietara
bueltatzeko. Sei bat kilometroko
kontua da, “bi ordu eta erditan
egiteko modukoa” bigarren etapa horretakoa.
Julian Etxeberriak eta Angel
Treviñok osatzen dute, Andonirekin, irteera askotan batzen
den hirukotea. Zendoiak gogoratzen du sei bat urte izango
direla taldea osatu zutela Deporreko mendi taldeko partaide batzuk: “Jubilatuta gauden
hamar lagunetik gora ibiltzen
gara”. Krabelin izenak ere izan
zuen lehiakiderik: “Aldapa puti”
zen bestea, euren artean askotan erabilitako esapidea. Baina, azkenean, Krabelin garaile:
“Lorea bada, mendia baita ere”,
dio mendizaleak. Mendibuelta egitea eta ondorengo bazkaria dute ohituratzat: “Mendira igual egunero ere joan izan
gara, eguraldiak laguntzen badu
behintzat; ez da arraroa izaten
astean lau-bost aldiz irtetzea”.
Hori bai, talde moduan astero
behin elkartzen dira, deialdia
hor izaten da; modu batean ezin
bada, pintxo-pote informatikoak ere hor daude. Eta astean
mendi bat egitea izaten dute
helburu, bigarren 100 Mendikoak osatze aldera. Deporreko
mendi batzordean, hortik aparte, beste hainbat aktibitate egiten dituzte: eskalada, Pirinioak,
zapatuetako irteerak...
Zuloko pribilegiatuak
Eibartarrok pribilegiatu hutsak garela diosku mendizaleak. “Zulo batean bizi garela?
Horrek eskaintzen digu dema-
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Krabelin taldekoek “aldapa puti” asko gainditu dituzte dagoeneko. Argazkian, Arkaitz tontorrean.

seko aukera. Mendiz inguratuta
gaude, irteera asko egiteko aukerarekin. Orain ere, mugakide
kontu berri horrekin, guk ez
bat, ez bi, zortzi herri mugakide
ditugu: lau Bizkaian eta beste
hainbat Gipuzkoan. Kostaldeko herrietan igual ez dituzte
hainbeste izango; hori bai, eurek itsasoa dute. Baikor izateko
motiborik badugu, beraz: be-

deratzi herrietatik mugitzeko
aukera”. Hori bai, azken aldian
ardura sortu dio zenbat pinu
bota dituzten ikustea: “Orain,
irten aurretik, bi egun lehenago joan behar zara begiratzera
zelan dagoen bidea. Pinua bota
eta bota, ezin da ibili-eta! Gainera, lehen pinuarekin kexatzen ginenok eukaliptoa dugu
orain inguruan”.

Hiru ibilbide herri barruan
Bestalde, 2016ko azarotik
hiru ibilbide zirkular ditugu
herrian, zirkuitu osasuntsuen
sarea osatzen dutenak. Zailtasunen arabera graduatutako
eskema baten bitartez antolatuta daude. Udalak aurkeztutako "Eibar Ibilixan" proiektu
horretan "erraza" San Juan Amaña - San Juan da, 3.700

metroko luzerarekin eta kolore
urdinez markatuta; "ertaina"
San Juan - Azitain - San Juan
da, 3.600 metrokoa eta horiz
markatutakoa; eta "zaila" San
Juan - Urki - Txonta - San Juan
da, lau kilometrokoa eta gorriz
markatuta dagoena. Irteera eta
helmuga San Juan kaleko Anbulatorioan dute herri barruko
ibilbide horiek.
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“Ikamak indarra eta
erreferentzialtasuna eman digu”
Eibarko Ikama Ikasle Taldeak indarstu ekin dio bere bideari. Eibar BHIn sortu duten taldea Euskal
Herri mailako mugimendu bateko parte da, ikasleen borrokaren izpia. Euren ustez zaharkitua dagoen
hezkuntza sistemarekin oso kritikoak dira eta herriko gazteak ahaldundu nahi dituzte, etorkizuna
euren eskuetan dagoelako.
Nola sortu duzue Eibarko Ikama Ikasle Taldea?
Ikama nazio mailako antolakundea da eta taldearen ordezkariak gara Eibarren. Joan den
ikasturtera arte Eibarko Ikasle
Taldea osatzen genuen, baina
Euskal Herriko ikasle taldeek
urtebete iraun duen prozesua
jarri genuen martxan iaz, tokian tokiko borrokak partekatzeko eta ikasle borrokak izan
behar zukeenaren inguruan
hausnartzeko, ikasle subjetku
berri bat eratzeko beharra sentitzen genuelako. Lehen, talde
bakoitzak bere aldetik jarduten
zuen eta, horrela, indarrak batu
ditugu.
Zein da Ikamaren ideologia?
Batetik, hezkuntza sistemaren
barruan guri eragiten diguten
gauzetan borrokatzen dugu.
Eta bestetik, ideologia sozialista, feminista, independentista
eta parekidea dugu, eta jai herrikoien alde egiten dugu baita
ere, Eibarko Gazte Mugimenduaren parte garelako.
Nolakoa da zuen ohiko jarduna?
Orain nazio mailako talde baten parte garenez, gauza ezberdinak egiteko proposamenak
jasotzen ditugu. Ikamaren dinamikari jarraitzen diogu eta
egun berezietan (urriaren 12an,
azaroaren 17an eta 25ean, abenduaren 6an…) gure ahotsa entzunarazten dugu. Aurten,
taldea berria izanik, taldearen
antolakundea egonkortzea da
gure erronka nagusia. Ikasi egin
nahi dugu eta, gero, formakuntza eskaini. Kide batzuek urteak daramatzagu militatzen,
baina jende berria sartu da eta

COVID-19a pasatu duten bakarrak izan garela dirudi. Eta aisialdiko gauzekin berdin. Hori
bai, gero ikasgelan 30 lagun
gaude eta ez da ezer gertatzen.
‘Kalean 6 eta klasean 26’ da gure
aldarrietako bat.

Aurreko ikasturtea etxean
amaitu ondoren, nola hasi duzue ikasturte berria?
Ikasturte hasieran ezjakintasuna zen nagusi gure artean,
aurkezpenean ez zituztelako
gauza asko zehaztu, eta pixka
bat urduri geunden. Protokolo
berriak ezarri dira, baina etengabe aldatzen dituzte. Hala ere,
udaberriko konfinamenduarekin alderatuz, ikasteko baldintzak hobetu egin dira.
Kasu guztietan da garrantzitsua, baina selektibitatea dela-eta, Batxilergoko 2. mailakoentzat are gehiago agian.
Nola bizi duzue?
Ardurarekin. Denbora osoan
selektibitatea jarri digute jomugan, hil ala biziko kontua
izango balitz bezala. Urte osoa
azterketa bat prestatzen dihardugu, bertan dagoelako jokoan
gure nota. Horri ez diogu zentzu
handirik ikusten eta aurten are
gutxiago, ezin dugulako behar
bezala prestatu.

# EIBARKO IKAMA IKASLE TALDEA #
agian beharrezkoa da guztiok
formakuntza saio batzuk jasotzea. Gauza asko ikasi behar
ditugu hainbat arlotan eta Ikamak gauza gehiago bereganatzen laguntzen digu. Hainbat
gaien inguruko kontzientzia
dugu taldean eta taldetik kanpo
ere kontzientzia hori zabaltzen
saiatzen gara.

Ikamaren sorrerak gehiago
ahaldundu zaituzte?
Ikamak indarra eta erreferentzialtasuna eman digu. Eibar
BHIn, adibidez, erreferente
gara. Gauza handi baten parte sentitzen gara eta eragiten
dugula ikusi dugu. Azaroaren
11an ikusi zen.

Zer moduz egon zen azaroaren 11ko ekintza?
Espero baino jende gehiagok
hartu zuen parte eta ikasle batzuk ere batu ziren, gure aldarriekin egiten dutelako bat.
Nolako harremana duzue zuzendaritzarekin?
Irakasle batzuekin ondo moldatzen gara eta beste batzuek
ez dute gure ideologiarekin bat
egiten. Bestetik, zuzendaritzak
gure aldarriak onartzen ditu,
baina laguntzeko momentuan
ez da egoten.
Nola bizi duzue COVID-19ak
eragin duen egoera?
Erru guztia gazteoi bota digute,

Pandemiarekin edo pandemia
barik, hezkuntza sisteman aldaketa sakonak egitea eskatzen duzue?
Pandemiak erakutsi du hezkuntza sistema honek arazo asko
dituela eta ez dela gaurkotasunezko hezkuntza sistema bat.
Ebaluazio sistema zaharkituta
dago. Denbora guztian azterketak egiten ditugu, nota jartzen
digute eta kitto. Egunerokoan
baliagarriak izango ez zaizkigun gauza orokor asko ikasten
ditugu, baina oinarrizko gauza
asko ez ditugu lantzen (politika,
feminismoa…). Eskolatik kanpo agian bai, Ikamaren bitartez adibidez, baina bestela ez.
Pentsa, guk datorren urtean
hauteskundeetan bozkatzeko eskubidea izango dugu eta
gehienek ez dute ezertaz ideiarik ere. Desinformatuta gaude.
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San Andres Bertso Paper lehiaketaren
irabazleen izenak eman ditu epaimahaiak
Azaroaren 26an egingo da …eta kitto! Euskara Elkarteak San
Andres jaien bueltan urtero antolatzen duen Bertso Jaialdia
eta bertan abestuko dituzte aurtengo San Andres Bertso Paper
lehiaketako irabazleek saritutako bertsoak. Helduen mailan,
lehen saria Iñigo Legorburu hernaniarrak eskuratu du eta
bigarrena Jesus Mari Gisasola “Trunboi” eibartarrak. Eta 16
urtetik beherakoen artean, lehen saria Unai Lopezek eraman

du eta bigarrena Hiart Andonegik. Biak dira Mogel Ikastolako ikasleak. Jaialdia, estraineko aldiz, Coliseoan izango da,
18:30etik aurrera. Jon Mikel Mujika gai-jartzailearen esanetara
jardungo dute Oihana Iguaran, Maider Arregi, Aitor Mendiluze eta Andoni Egaña bertsolariek. Sarrerak egunean bertan
salduko dira Coliseoko leihatilan saioa hasi baino ordubete
lehenago (6 euro).

Barixakuak Jolasian Urkizun egingo da gaur arratsaldean
17:00etan hasi eta 18:00ak arte iraungo dute jolasek gaur Urkizu
inguruan. Eguraldi ona eginez gero, parkean egingo dira jolasak
(iturriaren aldean), eta euria egingo balu, L. Azpiri eraikinaren
azpian. Ez da izenik eman behar aldez aurretik, baina taldeak mugatuak izango dira. Lehentasuna izango dute 2-8 urte bitartekoek.
Aurrekoa Txaltxa Zelaian
Joan den astean antolatu zuen …eta kitto!-k “Barixakuak Jolasian”
ekimeneko lehenengo saioa Txaltxa Zelai inguruan. Ordubete
dibertigarria pasa zuten bertara hurbildu ziren txikiek, beti ere
segurtasun-neurri guztiak zainduta. Gurasoak Berbetan programaren barruan antolatzen ditu jarduerok elkarteak.

Gazta-dastaketa Ordiziako Kofradiaren eskutik
Joan den martitzenean Idiazabalgo gazta-dastaketa saioa antolatu zuen …eta kitto! Euskara Elkarteak. Ordiziako Gazta
Kofradiaren hiru kide etorri ziren Eibarrera gazta preziatuaren
nondik norakoak azaltzera.
Bestetik, azaroaren 28an zen egitekoa "Ezetz asmatu zenbat pisatzen duen!" lehiaketaren bigarren saioa, baina bizi dugun osasunegoera kontuan hartuta …eta kitto! Euskara Elkarteak erabaki du
hurrengo saioa atzeratu egingo duela. “Egoerak guztiontzat hobera
egiten duenean bueltatuko gara lehiaketarekin kalera. Orduan ere
hainbat produktu izango ditugu mahai gainean, eta horien guztien
pisua izango da asmatu beharko dena”, diote Elkartetik.
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Bertokoa eta euskaraz,
primeran!
Urte berezi honetan argi gelditu da zeinen garrantzitsua den herrian gastatzea, osasuntsuagoa dela sasoiko eta
bertoko elikagaiak jatea, batez ere freskoak, eta primerako kalitatea eta zerbitzua ematen digutela herriko dendetan.
Denok elkarrekin, bata bestea zainduz, aurrera egitea lortuko dugu eta betiko Eibar berreskuratuko dugu.

B

ertakotasuna eta herrigintza aldarrikatzen dugunean, ezin dugu gure
hizkuntza alde batera laga.
Eibarren bizi garenok egiten
dugu Eibar, eta euskaraz hobeto edo okerrago moldatuta ere, denok eman ditzakegu
aurrerapausoak eta euskaraz
bizitzeko ametsa egi bihurtu.
Dakizuenez, Euskeraz Primeran! merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko eta
euskararen erabilera sustatzeko programa da. 2014az geroztik hizkuntza-aholkularitza,
itzulpengintza eta zuzenketa-zerbitzuak doan eskaintzeaz gain, hainbat ekintza eta
jarduera berezi ere eraman izan
ditugu aurrera: euskararen erabilera sustatzeko tabernetarako
azukre-zorrotxoak, ahozapiak

dendetarako gozokiak, ikastaroak, eta abar.
Sei urte hauetan asko aldatu
dira gauzak, eta sasoi berrietara egokitzeko unea ere heldu da. Horregatik, “Euskeraz
Primeran!”-en irudia berritu
egin dugu eta, bide batez, gure
datu-basea berrituko dugu. Beraz, datozen asteetan herriko
denda, taberna eta bestelako
establezimenduetatik pasatuko
gara datuak berritzera eta programan parte-hartzea berresten dutenei pegatina identifikatibo berria ematera.
Dakizuenez, lehen hitza euskaraz egitea da eskatzen zaiena. Biak euskaldunak direnean
elkarrizketa euskaraz garatu
dadila nahi dugu, edota bietako
batek ulertzeko gaitasuna duenean elebiduna izatea. Ezinbes-

tean erderaz ere izan daiteke,
ez batak ez besteak ulertzen ez
duenean, baina gutxienez euskarari sarbidea emango litzaioke modu horretan.
Horrekin batera, elkarrizketak euskaraz izan daitezen
tabernetan “Tabernetarako
eskuliburua” banatuko dugu;
bertan hiztegi laburtxo bat eta
tabernetan egunerokotasunean
errepikatzen diren ohiko elka-

rrizketetako hainbat esaldi ere
agertzen dira.
Egoera normaltzen denean,
eta berriz ere gure herriko tabernetaz gozatzeko aukera berreskuratzen dugunean, hasiko
gara material guztia banatzen
eta datu-bilketa egiten.
Horrekin batera, harategi,
okindegi, arraindegi eta frutadendetan “elikagai posterrak”
banatuko ditugu. Bertan, elikagai desberdinen irudiarekin batera euskarazko izena ere agertu da. Poster horiek astekarian
argitaratzen joango gara eta QR
kodea izango dutenez, mugikorrean bertan gordetzeko aukera
ere izango dugu.

Euskeraz
Primeran!
kanpaina
merkataritza
eta ostalaritza
euskalduntzeko
sortu zen 2014an
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Azkenik, #Eibarrenbadakagu
kanpaina berrabiatuko dugu;
izan ere, Gabonak gainean
dauzkagu, eta badakigu aurten desberdinak izango direla,
baina opariak erosten hasiko
gara eta Eibarren gastatzera
animatu nahi ditugu herritarrak. Kalitatezko dendak eta
produktuak ditugu geurean eta
zerbitzu eta arreta pertsonalizatua eskaintzen digute. Ez dugu
plataforma handien beharrik,
Eibarren denetarik dugulako.
Herriko dendetan oparietarako pegatinak ere banatuko
ditugu, Euskeraz Primeran!
eta #Eibarrenbadakagu goi-

buruekin. Guztira 25.000 pegatinatik gora banatuko ditugu
eta helburua Eibarren euskararen erabilera sustatzea eta
egingo dugun gastua bertan
egitea da, merkataritza sustatze
aldera. Azaroaren 23tik aurrrera hasiko gara banaketa egiten.
Datozen egunotan, material
guztia aurkituko duzue gure
herriko establezimenduetan.
Beraz, badakizue, egin dezagun herria, Eibarren gastatu
eta EUSKARAZ BETI! ■

Datozen
asteotan
banatuko da
herrian zehar
Euskeraz
Primeran!
materiala
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Zigortutako sektorea laguntza eske
Osasun arloko krisia ez ezik, krisi ekonomiko larria eragiten ari da COVID-19ak sortutako pandemiak.
Koronabirusaren kutsatzeak saihesteko neurriek derrigorrez etxean geratzeko agindua ekarri ziguten alarma egoera
piztu eta berehala eta, horrekin batera, jarduera ekonomiko gehienak ere eten egin ziren aldi baterako. Ondoren,
lanera bueltan, zaindu beharreko osasun eta higiene neurriek erabat baldintzatu zituzten eguneroko gure erritmo
eta errutinak. Eta, uda halamoduz igaro eta gero, bigarren olatu modura ezagutzen den honek berriro neurriak
zorroztera derrigortu gaitu.

G

ure kasuan, murrizketak
Lehendakariaren azaroaren 6ko 30/2020
Dekretuaren eskutik ailegatu
zaizkigu, tartean taberna eta
jatetxeak ixteko agindua. Horren aurrean, ostalariek berehala erantzun zuten, herri
eta hiriburuetan sektorearentzat laguntzak eskatzeko mobilizazioekin. SOS Ostalaritza
plataformaren arabera, COVID-19aren pandemiak gehien
kolpatutako sektoreetako bat
da eurena. Murrizketak direlaeta, lanik ezin dutela egin kejatzen dira eta, gainera, horrenbeste jende kutsatzearen ardura
euren gain ipintzen ari direla
diote. Gauzak horrela, zailtasun handiak dituzte zorrak,
alokairuak eta beste gastuak
ordaintzeko eta, horregatik,
“indemnizazioak eta langileek
lan-erregulazio espedienteen
%100 kobratzea” eskatzen dute,
besteak beste. Egoera hau alda-

tu ezean taberna askok behin
betiko itxi beharko direla diote
eta agintariei sektorearentzat
irtenbideak bila ditzatela eskatzen diete.
Etxez-etxeko banaketarako
Eusko Jaurlaritzaren dekretuak
taberna eta jatetxe gehienak ixtea eragin duen arren, lokaletik
kanpora kontsumitzeko janaria
saltzen dutenek lanean jarraitzeko baimena daukate, baina
gaueko eskariei erantzun ahal
izateko ordutegia luzatzeko eskaera egin diote Eusko Jaurlaritzari. Sektoreak bizi duen
egoera zailaren aurrean, eta Gipuzkoako Ostalaritza Elkartearen babesarekin, arin bildu dira
enpresak Euskadik Estatuko
ordutegi murriztaileenak dituela salatzeko. Euskal Autonomia
Erkidegokoaren pareko neurriak aplikatu zituzten bakarrak
Nafarroa eta Andaluzia izan ziren, baina ordutegia 22:30era

Janaria etxera
eramateko
ordua 22:00ak
arte luzatzea
eskatzen dute
luzatu dute lehen kasuan, eta
23:00etara bigarrenean. Gaur
egun Euskadin indarrean dagoen 21:00etan ixteko betebeharrari eutsiz gero gaueko
eskaerei erantzutea ezinezkoa
dela diote. Azaldutakoaren arabera, eskaera-bolumen handiena urtean zehar 20:30etik
22:30era izaten da eta, gaur
egungo murrizketekin, “kostuak ere ez dituztela estaltzen”
kejatzen dira. Aldiz, “funtsezko zerbitzu honen ordutegia
zabalduz gero, eskaera ugariei

erantzuteko gai” izango direla
diote. Lehen itxialdian ordutegi
zabalagoa zeukatela ere ekarri
dute gogora.
Aipatutakoaz gain, sektoreari
“arreta berezia” eskaini beharko litzaiokeela uste dute, “pertsonen joan-etorriak saihesten
baititu”. Horrekin batera, azpimarratu dute zerbitzu honek
sukaldaritza-enpresaren eta
partikularren arteko elkarreragina ahalik eta gehien mugatzeko ere balio duela.
Azkenik, ordutegia murriztearen ondorioz diru-sarreren
galera izan bada ere, kostu finkoak (lan-kostuak edo sukaldeko ekipamenduenak, adibidez)
bere horretan mantentzen direla gogora ekarri nahi dute.
Salatzen dutenez, gastu horiek orain ezin dituzte amortizatu, eta enpresa asko ixteko
arriskuan daudela nabarmendu dute, errentagarri izateari
laga diolako. ■
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Sakatu bat…

Ni, Eibar (II)

Telefonoa da tranpa berria, edo hesia. Nonbaitera deitu, izan
erakunde publiko, banketxe edo enpresa eta erantzungailu
batek hartzea. “Makinak”, diote nire inguruan azken aldian esperientzia txarrak izan dituztenek, eta ez dira gutxi. Deitu eta
kodigo zein erantzungailu sare batean galtzea, arazoa konpondu
ezinda. “Sakatu bat zerbaiterako, bi beste horretarako…”, dio
ahots metalikoak. Hogei minutu telefonotik eskegita, faktura
goraka eta ezin inorekin hitz egin. Galduta zabiltzala ulertuko
duen norbaiten bila. “Pertsona batekin hitz egin nahi dut” alferrikako oihua ulertuko duen norbaiten bila.
Teknologiaren apologetek diote hobe dela horrela, erabiltzera
ohitzen zarenean sistema eraginkorragoa dela, supermerkatu
edo banketxeetako autokobro makinetan bezala, eta makinek
ez dutela ordutegirik. Etorkizuna da, aizu. Aurkakoek,
aldiz, arrazoi ekonomikoak
ikusten dituzte atzean: beti
izango da persona baten soldata ordaintzea baino merkeagoa. Eta hori, nik behintzat, telefonista aberatsik ez
dudala ezagutu kontuan hartuta. Hauekin ados antzean
nago ni, baina beste arrazoi
bat gehituko nioke: enpatiaren ukazioa.
Errobota telefonoa jartzen
duenak ez du nahi langile batek telefonoan beste aldean
dagoen pertsona ulertzerik,
eta hari laguntzeagatik ahalegin handiagoa egiterik. Zeinek ez lioke lagunduko etsiak
jota dagoen adineko persona
bati? Sare sozialekin antzekoa da, mezua bidali eta erantzun
prefabrikatu inpertsonala bueltan: “Dagokion sailari bideratuko zaio zure kexa/eskaera”. Kitto. Makinekin gainera amore
ematea errazagoa da, frustrazioa pilatu egiten delako. Zertarako saiatu hurrengoan? Eta irentsi. Eta horrelako gauzak kexatu
gabe onartzeagatik, besteak beste, bihurtzen gara bakarti eta
isolatuago. Edo beste modu batera esanda, ergel eta gurekoiago.

Aurreko artikulu batean egin bezala, Eibar izeneko pertsonaia
baten istorioa ekartzen dizuet. Eibar Coa Venezuelako jockeyari
buruz jardun nuen orduan eta Eibar Gutierrez musikari kolonbiarra aurkeztuko dizuet orain. Badirudi Eibar izena modan zela
Hegoamerikan, Eibarko hiriaren edertasunak liluratuta, noski.
“Jainkoaren semea”, dio Eibar Gutierrezek bere Instagrameko profilean. Ez, ez da Jesus, akordeoi-jolea da. Jendeak ezizen
apalagoa jarri dio, ‘Kaleko juglarra’, dibinitate gehiegirik gabe.
Eibar Rafael Gutierrez Barranco Valleduparren jaio zen,
vallenatoaren sorgunean. Vallenatoa Kolonbiako Karibeko
eskualdeko musika mota tradizionala da, eta zuk eta nik dantzatu ezin ditugun doinuak ditu. Shakiraren abestiren baten
entzungo zenuen berba hori, baina agian mozkorregi zeunden
Koskor tabernan dantza egin nahian.

"Errobota
telefonoa jartzen
duenak ez du
nahi langile
batek telefonoan
beste aldean
dagoen pertsona
ulertzerik"

“’Jainkoaren semea’, dio Eibar
Gutierrezek bere Instagrameko
profilean. Ez, ez da Jesus,
akordeoi-jolea da”
Bere aitak, Rafael Gonzalez Mojicak, gitarra eta akordeoia jotzen zituen, baina semeak arkitektura ikasi nahi izan zuen. Itxurakeria hutsa, barrenean zeraman juglarra berehala irten zelako.
Kantu kantari dabil ordutik eta, antza denez, demaseko arrakasta eta izena du Kolonbian, baina ez Wikipediako orri bat
edukitzeko beste.
Aktore lanetan ere ibili da Israel Romerorena egiten Rafael
Orozco abeslaria zenaren omenezko telesailean. Badakizue
nortzuk diren? Ezta nik ere.
‘Eterno abril’ diskoa egin zuen 2000. urtean eta bertan aurkitu
ditzakegu ‘Gota a gota’, ‘El cacharrito’ eta ‘La puya no es buya’
abestiak. Ez dakit Spotifyren zentsura pasa dutenik, baina bere
Jainkoa enteratzen bada…
Musikari kolonbiarra izateko, Eibarrek ez du eskandalu sonaturik. Bere historian ez dago drogaren kontsumoarekin zerikusia duen istoriorik, ezta sexu aferarik ere... Jainkoaren bidea
jarraitu du. Aita maitagarria da, senar aparta, eta ziur plastikoa
eta errefusa bereizten dituela birziklatzeko orduan.
Hau da Eibar Gutierrez, ‘Kaleko juglarra’. Oso interesgarria
bere bizitza, ezta? Ezetz? Ba gutxienez ez dut COVIDaz berba egin.
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Aitor Monterok azpitxapeldun
amaitu du denboraldia
>>> Gure herriko pilotoa denboraldia amaitu arte egon da
podiumeko postuen borrokan
eta, Jerezeko zirkuituan ere,
maila eman zuen txapelketako azken jardunaldian. Bertan
eskuratutako bigarren postuarekin azpitxapeldun geratzea
ekarri dio azkenean Amañako
motorzaleari. EasyRace SBK
1000 mailako txapelketan 38
pilotu edo gidarik hartu dute
parte azken denboraldian eta
Montero hasieratik ibili da sar-

tuta hiru lehenen arteko lehia
horretan. Barixakuko entrenamenduekin pozik geratu zen
Aitor eta lasterketa egunean
hirugarren postuan irten zuen,
"lau puntura nuen Javier Puelles aurkariarengandik gertu".
Beste piloto batzuk ere oldarkor hasi zuten benetako proba
eta eibartarrak bi postu galdu
zituen hasieran, handik hiru
itzulira errekuperatzen hasi eta
erasora jotzen hasteko. Hala
ere, azken unean ez zuen zor-

Podiumeko hirurak, euren makinen gainean, lortutakoa ospatzen.

te handirik izan eta, aurreko
balaztaren bonba apurtzean,
eskura zuen bigarren postuari
eustearekin konformatu behar

izan zuen. Dena dela, Montero
pozik dago lortutako sailkapenarekin eta, betiko moduan,
oso eskertuta babesleei.

Hierros Servandok sendo dihardu
1. Nazional Mailako lidergoan

Euskal Selekzioak 2-1 irabazi zion
Ipuruan Costa Ricakoari
>>> Astelehen arratsaldean
gurean jokatutako foball selekzioen lagunarteko partiduan,
Javier Clementek zuzentzen
duen taldeak 2-1 irabazi zion
Mundialerako txartela eskuratu nahi duen Costa Ricako
selekzioari. Muniainek aurreratu zuen Euskal Selekzioa 12.
minutuan eta emaitza horrekin
joan ziren aldageletara. Bueltan

gauzak asko aldatu ziren eta
Costa Ricakoen nagusitasunak banakakoa ekarri zuen 70.
minutuan, Moyaren golarekin.
Azkenean, denbora ia agortuta
zegoenean, Nuñez atzelariak
garaipena eman zien euskaldunei korner baten irteeran.
Arbilla izan zen Eibar FT-ko
ordezkari bakarra eta sei minutu falta zirela zelairatu zen.

>>> Gure herriko eskubaloiko
lehen taldeak garaipen garraitzitsua lortu zuen aurrekoan
Zaragozako Dominicos taldearen kantxan (25-33). Emaitza
horrekin gero eta abantaila
handiagoa lortu dute euren
multzoko sailkapenean (kontuan izan behar bada ere jarraitzen diotenek baino partidu
gehiago jokatu dituztela) eta
orain artekoa berresteko gogoz hartuko dute Zaragozako

beste taldea (Estudio Matmata
Zaragoza Ademar) bihar Ipuruan. Ia astero gertatzen den
moduan, oraingoan ere Mikel
Zuloaga izan zen goleatzaile
nagusiena, 12 golekin, oraingoan Azkonizagak oso ondo
lagunduta, beste zortzi lortu
baitzituen azken horrek. Fernando Fernandez prestatzen
duen taldeak orain arte bost
partidu irabazi ditu, bat berdindu eta beste bat galdu.

Astelena frontoiak hartuko du
buruz-buruko finalerdia ere
>>> Altuna eta Dario izango
dira, nor baino nor, Katedralean etzi jokatuko den jaialdiaren partidu nagusian. Aurretik binakako partidu handi
bat izango dugu: Bengoetxea

VI.a - Albisu vs Pello Etxeberria
- Zabaleta. Domekakoarekin
amaitzeko, promozio mailako beste finalerdi bat izango
dugu, Elordi eta Egiguren V.a
tartean direla.
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Goren mailako anai karatekak
Eliteko kirolariak dira, orain dela hiru urte gurera bizitzera etorritakoak Logroñotik. Txapel eta dominen
bildumatzaile bihurtu dira eta Olinpiar Jokoak dituzte ikuspuntuan. Hemendik aurrerakoak erabakiko du Tokion
izango diren, baina aukerak badituzte. Ibañez anaiek asko hobetu dute, elkarrekin eta elkarren mesedetan.

A

ita karate-maisua dute
eta lau-bost urtekin hasi
ziren tatamiaren gainean korrika egiten. “Mundu
mailako epailea dugu aita, karateko 7. Dan-a izateaz gain”.
Rodrigo bietatik nagusiena da
eta aurten, “urte olinpikoan”,
aitari laguntzen dio. Min hartu zuen orain dela hamar egun
eta erresonantziaren emaitzen
zain dago, “beso-euskarriaz libratzeko gogoz”.
Min hartu aurretik, Ibañez
anaiek senior mailako Espainiako karate Ligako azken bi
jardunaldietan nagusitu ziren,
maisuki: Rodrigok 75 kilotik
beherako mailan eta Rafaelek
84tik beherakoan urrezkoa eurenganatu zuten, bai Guadalajaran urriaren hasieran eta baita
Leganesen ere amaieran. Biak
Espainiako selekzioko “fijoak”
dira nazioarteko lehiaketetan
eta Basque Team-eko partaideak. Espainiako, Europako eta
munduko podiumetan izan dira
gaztetatik.
Eibarrera etorri ziren Logroñotik 2017an: “Gurasoen la-

gun batzuk hemengoak izanda,
aukera ikusi genuen gure ibilbidean aurrera egiteko. Instalazio
gehiago dugu eskura, Getxoko
Faduran, eta Euskal Federazioak prestatzaile fisikoa ipini
digu eskura”. Aurretik Madrilgo
Blume Errendimendu Altuko
Zentroak jardundakoak zirenak
hainbat abantaila ikusi zuten
euren jarduna ikasketekin bateragarri egiteko, “etxetik gertuago izateaz gain”.

Rodrigo eta
Rafael Ibañezek
aukerak
dituzte Joko
Olinpikoetan
izateko

Aita-semeek karatea izan dute euren ibilbidearen ardatz. LA RIOJA

Pandemiaren eragina
Pandemiak ere asko markatu
du euren azken aldiko jarduna
lehiaketei begira: “Estatu mailan lehiatu badugu ere, nazioartekoetan guztia bertan behera
laga dute”. Ez hori bakarrik:
“Orain bi minutuko borrokak
dira, maskarillarekin”. COVID-19aren agerpenak egoera
desberdinean harrapatu zituen
anaiak: Rodrigok bi hilabete
egin zituen Malagan neskalagunarekin (bera ere karateka da),
pisu batean “deportibekin eta
garajean saioak eginez”. Hala
ere, “egunean bi saio osatuz”,
pisuari eutsi zion eta baita fisiko-tonuari ere. Rafaelek zorte handiagoa izan zuen: “Etxe
handi baten egonda, inoiz baino
gehiago entrenatu nuen: fisikoa
lantzen nuen goizez eta karatea
egiten nuen arratsaldez”.
Joko Olinpikoak jo-puntuan
Hemendik bi astera Espainiako
21 urtetik azpiko txapelketa du
zain Rafaelek Malagan. Seniorretan hasi zenean urruti ikusten zuena gero eta gertuago na-
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baritzen du gazteak: “Orain arte
lortutako Premier puntuekin,
Olinpiadetako toki bat biren
artean dugu; beraz, %50eko
aukera dugu”. Rodrigok, bestalde, epe motzera Espainiako
senior mailako txapelketa du
gertueneko erronka, urtarrilean: “Ea lesiotik azkar errekuperatzen naizen. Aurreko astean esan ziguten Europakoa
bertan behera geratzen zela, eta
gero sasoiari eutsi beharko diogu Parisen ekainean jokatuko
den olinpiar-aurrekoari begira”. Torneo horretatik kanpo
izango dira munduko lau onenak: “Horiek top dira eta postua ziurtatuta dute. Nik, munduko 15.a izanda, hor borrokatu
beharko dut”. Berak aukerak
ikusten ditu Tokion izateko:
“Karatean dauden bost pisutik,
hiru olinpikoak dira, eta nire
pisuan (-75 kilo) jende gehiago
dagoenez, hor irabazten ateratzen naiz. Anaiak igual zailago
izango du”.
Karatea, kirola baino gehiago
Hori bai, ez dago anaien arteko
lehia handirik. “Entrenatzeko ere, aurkaria etxean izatea
abantaila da”, dio Rafaelek.
“Bere lorpenak nireak ere badira”, gehitzen du, harro, Rodrigok, “bera gabe ez nintze-
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“Anaiaren
lorpenak nireak
ere badira”
diote, “bera
gabe ni ez
nintzelako
honaino
helduko”
lako honaino helduko”. “Geure
buruari gehiago exigitzeko balio
digu”, diote aldi berean. Kumitean daude zentratuta biak,
“katarekin konpaginatzea ezinezkoa delako behin maila honetara helduta”.
Karateak zer eskaini dien galdetuta, kirola izateaz gain arte
martziala ere badela azpimarratzen dute: “Hainbat balore
indartzen ditu, tartean disziplina, lagunartekotasuna, harreman zabalagoak... Kirol indibiduala da, baina benetako
lagunak egitekoa. Gainera,
maila batetik aurrera ez duzu
zure gimnasioa ordezkatzen,
herrialde bat baiziki”.

Ibañez anaiak, azken txapelketan lortutako urrezko dominekin.

Karateak gero eta oihartzun
zabalagoa duelakoan daude:
“Modalitate olinpikoa denetik
Teledeportek ematen du, Federazioak YouTube kanala sortu
du... eta kata modalitatean Espainian munduko bi onenetakoak izatea ere lagundu du
horretan”.

Bestalde, ez dute argi zenbat
urtetan jarraituko duten lehiatzen: “Horretarako, jarraikortasuna, jarrera... agauza asko
behar dira-eta. Hobby moduan,
familia osatzen dugun arteko
urteetan bai behintzat. 30 urtera arte lehiatzea ere ez da hain
arraroa”. ■
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<<< XATIRO • Rap abeslaria >>>

“Euskaraz rapeatzea ez da erraza,
baina egin daiteke”
Xatiro rap abeslari bilbotarrak Coliseoan joko du hilaren
27an, 19:00etan,. Euskarazko raparen ikurretako bat da
eta Cassiopeia Tourraren barruan etorriko da gurera.
Rap musika beste estilo batzuekin uztartzen du eta
mimo handiz prestatu du Eibarko ikuskizuna.
‘Cassiopeia’ lana 2019ko abenduan kaleratu zenuen. Nolako bidea egin du urte arraro
honetan?
Bide laburra izan da momentuz. Kontzertuak eskaini ditugu, baina gutxi izan dira, noski. Hala ere, zorioneko gaude
kontzertuak eskaini baititzakegu. Momentu honetan ez dago
kontzertuak eskaintzen dituen
talde askorik. Diskoa kaleratu
eta lehen kontzertuak egin eta
berehala birus madarikatu hau
iritsi zen gurera. Horrek eragina izan du eta estudioan sartu
gara abesti berriak prestatzeko
eta ‘Cassiopeia’ laneko abestiak
zuzenekoetan hobeto aurkezteko. Azken finean, ez da gauza
bera abesti bat grabazio baterako edo zuzeneko baterako
prestatzea. Egoera honek indartzeko balio izan digu nolabait.
Ez da ohikoa Coliseoan rap
ikuskizunak ikustea. Rap musika edozein espaziotara egokitzen da?
Egokitu egin behar da. Rap musikak freskotasuna du eta ondo
egokitzen da kaleko girora, bat-

bateko momentura… Raparen
eta hip-hoparen eszenatokia
kalea da: jendartea, denak saltoka, eskuak gora… Rap musikak gertutasuna behar du,
ezinbestekoa da.

Zu eszenatokiaren arabera
egokitzen zara?
Ez dut berezia iruditu nahi,
baina nire lanak eszenaratzea
gustatzen zait, antzezpen moduko bat egitea, interpretatzea.
Abesti bakoitza mundu bat da
eta eszenatoki gainera ezin zara
irten kalera irtengo bazina bezala. Coliseoan jotzea erronka
da eta gure formatua egokitu
dugu bertan jotzeko.
Ez da ohikoa, bestetik, euskarazko rap musika entzutea.
Zergatik egin zenuen euskaraz abesteko hautua?
Ez pentsa, gero eta jende gehiagok rapeatzen du euskaraz. Ez
naiz erreferente bat, baina egia
da orain dela 10-15 urte ez zegoela ia inor euskal raparen
munduan. Oraindik ez dago
euskarazko raparen eszena bat.
Euskal Herriko rap abeslariak

oso sakabanatuta egon gara,
baina orain talde gehiago ari
dira ateratzen eta elkarlanak
sustatzen. Euskaraz rapeatzea
ez da batere erraza, aizu! Dendena deklinatzen da! (barreak)
Frantsesez edo gaztelaniaz egiten dena ezin da euskaraz egin.
Baina tira, rapa euskaraz egitea erraza izan ez arren, egin
daiteke.

Euskarazko raparen eszena
sortzeko badago, izaera propioa izango du?
Bai, hori sortzen dihardugu.

Hemen entzuten den musika ez
da Andaluzian entzuten dena
bezalakoa, adibidez. Toki bakoitzak bere izaera du. Agian,
hemengo influentzia musikalak mugatu egin gaitu eta baliteke horregatik gurean rap
musika ez izatea hain arrakastatsua. Rocka, punka, ska edo
reggaea entzun izan dira hemen eta horrek mugatu egin
gaitu, nahiz eta nik estilo horrek asko maite ditudan. Horrek nortasuna emango digu
euskarazko rap eszena egiten
dugunean.

…eta kitto!
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Otañori buruzko filmarekin amets
Pello Mari Otaño bertsolari zizurkildarraren bizitza eta obra pantaila handira eraman nahi du Eguzki Art zinema
ekoiztetxeak. Patxi Bisquert aktore zizurkildar-eibartarrak gidatutako proiektuaren berri urrian eman zuten eta,
horrekin batera, filmak argia ikus dezan beharrezkoa den dirua, 30.000 euro biltzeko auzolana abiatu dute. Hamar
euroko ekarpena egiteko aukera izango da ekimena bultzatu ahal izateko, eta trukean filma ikusteko sarrera bat
eskuratuko dute herritarrek.

D

atorren maiatzean grabatzen hasi nahi duten
pelikularen izenburua
“Ombuaren itzala” izango da eta
2022ko Zinemaldirako amaituta izatea nahi dutela. Hala
adierazi zuen proiektuaren
sustatzaile nagusia den Patxi
Bisquert aktoreak, Zizurkilen
egindako ekimenaren aurkezpenean. Ekitaldian bere
aldamenean egon ziren Joxin
Azkue, Teodoro Hernandorena kultur elkarteko kidea eta
Otañori buruzko ikerketa lan
zabalaren egilea, Maite Amenabar Zizurkilgo alkateordea,

Joseba Tapia musikaria eta Xabier Amuriza bertsolaria.
Pello Mari Otaño bertsolariaren obra gaur egungo belaunaldien artean ezagutzera
emateko gogotik sortu da filma
egiteko ideia. Otaño Errekalde
baserrian jaio zen, Zizurkilen,
1857an eta, Bisquerten berbetan, “bertsolari fina zen, bakana
bere garaiko bertso tradizioan,
eta oso oso berezia edozein ikuspuntutik begiratuta”. 19 urte zituela, azken karlistada amaitu
ondoren, Argentinara alde egin
zuen, baina lehen egonaldia laburra izan zen eta berriz itzuli

zen Euskal Herrira, baina hemen ere ez zen luzaroan geratu
eta Argentinara bueltan joan
zen. Hango Rosario hirian hil
zen, 1910ean.
Auzolanaren garrantzia
Fikziozko film luzea egin nahi
dute, Otañoren “urte emankorrenak” izan ziren azken hogei
urte horietako istorioa kontatzeko: “Urte oso garrantzitsuak
izan ziren gure gizartean. Foruak desagertzeak kalte izugarriak eragin zituen Euskal
Herrian, gure ekonomia hankaz
gora zegoen eta egoera politikoa

ere aztoratuta zebilen. Industria guneetan ideia sozialistak
indartuz doaz eta euskal aberztaletasuna gorpuzten hasten da.
Bisquertek dioenez, “zaila da
horrelako proiektuak aurrera
ateratzea, ‘autore zinema’ ez
dago modan. Baina ausartak
garenez eta herrigintzan konfiantza dugunez, herritarren
eskuetatik babesa jasotzea espero dugu”. Erronka bi urteko auzolan kanpaina bizirik
mantentzea da eta hori lortzeko, besteak beste, egitasmoa
herriz herri sustatzeko asmoa
daukatela aurreratu dute. ■
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ASUN LASARTE • IPARRAGIRRE 7

“Iparragirren abestien oso bertsio
libreak sortu ditugu”
Jose Maria Iparragirre poeta eta musikariaren jaiotzaren 200. urteurrena ospatzen
da aurten eta Morgancreak ‘Iparragirre 7’ lana sortu du omenaldi gisa. Estilo artistiko
ezberdina landuz Iparragirreren figura ekarriko dute Coliseora hilaren 25ean,
eguaztena, 19:00etan. Carlos Rodriguez eta Asun Lasarte dira lanaren zuzendariak.
Nolako ikuskizuna da ‘Iparragirre 7’?
Iparragirreren inguruan lanean
hasi ginenean, dokumentaziolan garrantzitsua egin behar
zela ikusi genuen. Carlosek demaseko dokumentazio-lana
egin du bibliografia aztertzen
eta Iparragirreren inguruan
adituak direnak elkarrizketatzen. Hortik abiatuta, Iparragirreren inguruan garrantzitsuenak ziren zazpi kontzertu
definitu genituen: lurra, hizkuntza, bihotza, gitarra, plaza
eta zuhaitza. Zazpi kontzeptu
horrek Iparragirreren zazpi
abesti ikonikorekin identifikatu genituen eta garaikidea
iruditzen zaigun proiektu anitza prestatu genuen.
Nolako proiektua?
Zuzeneko musika, ikus-entzu-

nezkoa, dantza eta errezitatutako testua uztartzen ditugu.
Musikaren arloan sei musiko
oso ezberdinek hartzen dute
parte eta musika tradizionala, inprobisazio librea, musika
garaikidea, rocka, aintzinako
musika… lantzen dituzte. Belaunaldi ezberdinen eta estiloen arteko nahasketa hori asko
gustatu zitzaigun eta, Alberto
Lizarraldek zuzenduta, aurretik
aipatutako zazpi gaiak landu
ditugu inprobisazioa oinarri
hartuz. Iparragirren abestien
oso bertsio libreak sortu ditugu.

Iparragirre gaur egunera ekarri duzue?
Saiatu gara. Gaur egun musika-estilo ezberdinak daude
eta, bere iturria errespetatzen
saiatuz, bere abestien bertsioak
egin ditugu.

Eguaztenean eskainiko dute
Iparragirre musikariaren
omenez sortu duten ikuskizuna
Zuzeneko musika, ikus-entzunezkoak, errezitatzeak eta dantza biltzen dituen “Iparraguirre 7” ikuskizuna taularatuko
dute Coliseoan eguaztenean,
19:00etan. Jose Maria Iparragirre poeta eta musikariaren
jaiotzaren 200. urteurrena
abuztuan izan zela-eta, omendaldi gisa sortutako ikuskizuna
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Kultura departamentuak sustatu eta Morgancrea-k disei-

natu du. Carlos Rodríguez eta
Asun Lasarteren zuzendaritza
duen proposamen eszenikoa
Iparragirreren zazpi abesti
ezagunen inguruan sortu dute.
Ikus-entzunezkoek testuinguruan jartzen dituzte obrak, Iraia
Okinaren ilustrazio bizidunen
bitartez, eta Olatz Beobide
antzezlea horiek “kontatzen”
joango da, agertokia Amaia Elizaran dantzariarekin partekatzen duen bitartean.

Arlo musikalaz gain, zer gehiago ikusiko dugu?
Ikus-entzunezkoa Carlos Rodriguezek landu du Iraia Okina
ilustratzailearen marrazkietatik abiatuta. Iparragirreren bizitza eta obra esplikatzen duten testuak jarriko ditugu eta,
Amaia Elizaranek dantza egiten
duen bitartean, Olatz Beobide
aktoreak kontakizun batzuk
egingo ditu.
Denetarik du ikuskizunak!
Hilabete asko daramatzagu
ikuskizuna prestatzen. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako babesa eskertu behar
dugu, proiektua eurek bultzatu dutelako. Domeka honetan
Donostiako San Telmo museoko elizan aurkeztuko dugu
lana, gero Eibarrera joango
gara eguaztenean eta, azke-

nik, abenduaren 8an Urretxura
goaz, Iparragirreren jaioterrira.

Ez duzue ikuskizun gehiago
eskainiko?
Proiektua beste toki batzuetara eramateko asmotan gaude.
Beraz, programatzaile oro gonbidatzen dugu Donostian, Eibarren eta Urretxun eskainiko
ditugun saioetara.
Zer du Iparragirrek jaio eta
200 urtera oraindik gogoratua izateko?
Oso pertsona mediatikoa izan
da arrazoi ezberdinengatik.
Urte askoan atzerrian ibili zen
eta horrek lagundu egin zion
bere abestiak herrikoiagoak
izateko, ahoz aho gaur egunera arte iritsiz. Adibidez, ‘Gernikako arbola’, abestiak Euskal
Herrian duen garrantziarekin.

…eta kitto!

KULTURA

1164. zenbakia

27

Germinatuak prestatzeko tailerra

Santa Zezilia ospatzeko domekan
leihotik zerbait jotera animatu
nahi dituzte musikari guztiak
Domeka (azaroak 22) Santa Zezilia musikarien babeslearen
eguna izango da, baina bizi dugun osasun-larrialdia dela-eta,
aurten ezin izango da bere omenez ohiko serenatarik, kontzerturik edo kalejirarik egin. Hala
ere, herriko musikariek moduren batean ospatu nahi dute
egun seinalatua eta, bakoitzak
bere etxetik besterik ez bada ere,

elkarrekin zerbait berezia egiteko proposamena luzatu dute
Musika Eskolatik: bakoitzak
bere instrumentua hartu eta
goizeko 11:00etan nahi duena
jotzera animatu nahi dute jende
guztia. Esan dutenez, “berdin
dio leihotik, balkoitik, etxe barrutik… aritzea, ea denon artean
herrian musika entzutea lortzen
dugun!”.

Germinatuak nola prestatzen diren ikasi nahu dutenentzat sukaldaritza tailerra antolatu du …eta kitto! Euskara
Elkarteak, Illunabarrian egitasmoaren barruan. Abenduaren 1ean izango da, 18:00etan, Arrate Kultur Elkarteko gela
nagusian. Kimuak etxean erraz modu desberdinetan nola
prestatu eta sukaldean nola erabili ikasteko aukera egongo
da, besteak beste. Izen-ematea gaur hasi eta hilaren 30era
arte (edo toki guztiak bete arte) egongo da zabalik, ...eta
kitto! Euskara Elkartean (943200918 telefono zenbakian)
eta 3 euro balio du.

Ataramiñeren liburuak salduko
dituzte Topalekuan asteburuan
Asteburuan Ibon Muñoaren azken liburua, “Gure Ama-Lur
feminista da”, salgai jarriko
dute Topalekuan, 12 eurotan. Erosi nahi duenak gaur
arratsaldean, 19:00etatik
20:30era izango du horretarako aukera edo, bestela,
bihar eguerdian, 12:00etatik 13:30era ere han egongo
dira. Aipatutako liburuaz
gain, eibartarraren beste sorkuntzak eta Ataramiñe argitaletxearen hainbat liburu eta disko ere ipiniko dituzte salgai.

Pirata Garrapataren abentura
berriak kontatuko dituzte
hilaren 28ko Zapatuko Ipuinean
Zapatuko Ipuinaren hurrengo
saioa azaroaren 28an izango
da, 18:00etan umeen liburutegian. Patata Tropikala antzerki laborategiko Iker Etxarrik
“Itsasoaren kutsadura”, Pirata Garrapataren abentura berriak kontatuko ditu 3 urtetik
gorako umeentzat den magia,
antzerkia eta txotxongiloak tar-

tekatzen dituen ikuskizunean.
Sarrera doan izango da, baina
plazak mugatuak dira eta, horregatik, aurretik izena eman
beharra dago, astelehenetik
aurrera Liburutegian bertan
edo, bestela, liburutegia@eibar.eus helbidera idatzita edo
telefonoz 943708437 telefono
zenbakira deituta.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Azaroaren 29an eta 30ean “Amaren intxaurrak” ikuskizun
berria aurkeztuko dute Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek Coliseo antzokian, Udaleko Kultura sailaren eskutik.
Egun bietan 11:00etan hasiko da emanaldia eta sarrerak 5
euro balio du (aurretik erosteko aukera dago astelehen eta
barixakuetan Coliseoko leihatilan, 17:30etik 19:30era eta
Kutxabank zerbitzuaren bitartez).
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Eibar, euskaraz aritzeko gunea
Orain dela bi urteko esperientzia arrakastatsuaren ondoren, berriz da hemen Euskaraldia. Aurten, aurrekoan ezagutu
genituen ahobizi eta belarriprest figurez gain, ariguneak izango dira Euskaraldiaren protagonistak, euskaraz lasai
aritzeko guneak, hain zuzen. Jendearen arteko harremanak murriztu diren honetan bitxia izango da ariketa sozial
hau egitea, baina pauso bat da Eibar arigune bihurtzeko bidean.

T

xapa soinean jartzeko
unea iritsi da. Gaur hasi
da Euskaraldiaren 2. edizioa, eta 15 eguneko ibilbidea
egin ondoren, abenduaren 4an
amaituko da. Bi aste euskara
hutsean bizitzea zer den jakiteko edo, gutxienez, ahalegina
egiteko.
Euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza-ohiturak aldatzeko ariketa soziala da
Euskaraldia eta aldaketa horren bitartez euskararen erabilera handitzea du helburu. Horretarako, aukera ezberdinak
jarri dituzte herritarren eskura,
norbanako moduan (ahobizi

edo belarriprest) edo talde bezala parte hartzeko (ariguneak).
Ahobizi eta belarriprest rolak ezagunak dira dagoeneko.
Laburbilduz, ahobiziek ahal
den guztietan euskaraz egingo dute; eta belarriprestek ez
dute ulertzen duten guztiekin
uneoro euskaraz egin beharko, baina besteek euskaraz egin
diezaioten eskatuko du. “Gakoa
jokaeran dago eta ez gaitasunean”, diote ekimenaren antolatzaileek.
Aurten, berritasun bezala,
ariguneak izango ditugu. Euskaraz lasai aritzeko guneak dira
eta euskaraz berba egiteko au-

Ariguneak
dira aurtengo
nobedadea,
euskaraz lasai
aritzeko guneak

kera bermatzen dute uneoro,
izan entitate barruan (barneariguneak) edo izan entitateak

herritarrekin duen harremanean (kanpo-ariguneak).
Euskara-ikasleei aitortza
Eibarren bihotzgoxo figura
izan genuen aurreko edizioan.
Euskara ulertu ez arren euskararen aldeko jarrera zutenek
hartu zuten bihotzgoxo rola eta
Idoia Argoitia Eibarko Akebaiko koordinatzailearen berbetan, “jendeari gustatu zitzaion
rol honen sorrera”.
450 bihotzgoxo inguru izan
genituen 2018ko ariketa sozialean, baina aurten beste modu
batean planteatu dute figura
horren erabilera. “Euskara ikas-
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Klub Deportiboak egin bezala, Eibarren 83 entitatek eman dute izena Euskaraldian Arigune izateko.

bihotzgoxo txapa emanez”, dio
Argoitiak.

Euskaraldiko parte hartzaileek ahobizi edo belarriprest txapak eraman
beharko dituzte soinean.

ten dabilen jendeari esker ona
edo aitortza adierazi nahi genion. Beraz, euskaltegietako
A1 eta A2 mailetako ikasleei

Euskaraldiaren inguruko saio
bat eskaini diegu eta euskara
ikasteko egiten duten ahalegina
txalotu, ondo irabazita duten

Kantitatea ez, kalitatea
Euskaraldiaren lehen edizioak
demaseko parte-hartzea izan
zuen, baina antolatzaileek
behin eta berriz azpimarratu
zuten garrantzitsuena ez zela
kantitatea, baizik eta kalitatea;
hau da, ariketa modu egokian
egitea. “Rolak ondo ulertzea
eta rola aukeratzeko orduan
zintzoa izatea oso garrantzitsua
da”, azpimarratzen du Argoitiak. “Euskaraz egiten jakiteagatik ez dugu itsu-itsuan ahobizi rola hartu behar derrigorrez.
Denok belarriprest izango bagina eta rola ondo beteko bagenu,
dena konponduko litzateke”,
gehitzen du.

Aurten, pandemia tarteko,
gure arteko aurrez aurreko
harremanak murrizteko deia
egiten dute erakundeek eta
horrek zuzenean eragiten dio
Euskaraldiari. Hala ere, 2.150
eibartar inguruk eman du izena
(martitzenera arte behintzat)
Euskaraldian parte hartzeko
eta izena emateko epea zabalik egongo da Euskaraldiaren
lehen egunetan.
Ariguneei dagokienez, bestetik, 83 entitatek eman dute
izena Eibarren, 87 egoitzatan,
eta 350 arigune adostu dira
guztira. Gainera, ariketa soziala egiteaz gain, entitateetan eta ikastetxeetan hainbat
jarduera prestatuko dituzte,
mugen gainetik Euskaraldia
ospatzeko. ■
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EIBAR KLISK BATEAN

Erdi-erdian, Eibarko floridadea. RAMON BEITIA
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ZERBITZUAK

Telefono
jakingarriak
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
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Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julen Ereñaga Zelaieta. 88 urte. 2020-11-6.
Begoña Gomez Araluze. 76 urte. 2020-11-10.
Rosa Maria Quintana Txakartegi. 71 urte. 2020-11-10.
Marifran Atxa Arrizabalaga. 83 urte. 2020-11-12.
Blas Sanchez-Migallon Huertas. 74 urte. 2020-11-12.
Gabriel Corral Diez. 86 urte. 2020-11-13.
Ignacio Prieto Bergaretxe. 94 urte. 2020-11-13.
Maria Pilar Iriondo Urkiola. 78 urte. 2020-11-14.
Jose Maria Gil Ramos. 91 urte. 2020-11-16.
Jose Ramon Mitxelena Makazaga. 75 urte. 2020-11-17.
Barbara Gabilondo Mekolalde. 92 urte. 2020-11-17.

Farmaziak
BARIXAKUA 20

Jaiotakoak

ZAPATUA 21

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)
EGUNEZ | Castaño (J. Etxebarria, 7)

DOMEKA 22

EGUNEZ | Zulueta (San Agustin, 5)

ASTELEHENA 23

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

MARTITZENA 24

EGUNEZ | Castaño (J. Etxebarria, 7)

EGUAZTENA 25

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 26

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

BARIXAKUA 27

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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

Leo Cuadra Caballero. 2020-11-5.
Noha El Moussaoui. 2020-11-7.
Ainara Lucia Guzman Fernandez. 2020-11-9.
Dario Capelo Saldivar. 2020-11-12.
Jad Ghrijjou. 2020-11-13.
Maialen Barandiaran Alberdi. 2020-11-13.
Aimar Lopez Hurtado. 2020-11-14.
Lea Sanchez Ibeas. 2020-11-14.
Naima Jasmine Amouri. 2020-11-15.

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

…eta kitto!

ZORION AGURRAK

1164. zenbakia
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Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

688 62 76 89

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.

publizitatea@etakitto.eus

Zorionakkkk,
MAIALEN, zure
4. urtebetetzian.
Musu asko famelixa
guztiaren partez.
Ondo pasa eguna!

Zorionak, MARKEL,
gure txapelduna!
Domekan 9 urte
egingo dozuz-eta.
Besarkada haundi bat
Beñat eta famelixa
guztiaren partez!

Zorionak eta
patxo potolua
zure lehelengo
urtebetetzian,
MARTIN! Segi
bihurri, alai eta
jator, ingurukuen
gozamenerako.

Zorionak, MIREN,
julitoko famelixa
eta lagunen partez.
Zeiñen ederra izango
dan... Maitte zaittugu.

Zorionak, AMETS!
Gure mendizale
txikixari, astelehenian
3 urteko zoriontasuna
emon deskuzula.
Etxekuen partez.

Zorionak, ANDER,
domekan 11 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxekuen eta, batez
be, Josuren partez.
Asko maite zaittugu.

Zorionak, NEREA,
azkenian heldu
zara-eta hainbeste
desiatzen dozuzen
18 urte egittera. Egun
zoragarrixa izan
daizula. Musu potolua
famelixaren partez.

Zorionak, JOSEAN,
astelehenian urtiak
egingo dozuz-eta.
Segi holan, mutil
haundi! Etxekuen eta
lagunen partez.

Zorionak, NAIA,
hillaren 25ian 7 urte
beteko dozuz-eta.
Zure aitxitxa eta
amamaren partez.

Zorionak, LORE,
martitzenian 4 urte
beteko dozuz-eta.
Musu potolo bat,
sorgintxo! Etxekuen
eta, batez be,
Oierreren partez.

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

ESKELAK,

ZINEA COLISEO
1 ARETOA

2 ARETOA

ANTZOKIA

• 21ean: 19,00
• 22an: 19:00
• 23an: 19:00

• 21ean: 16:00, 18:30
• 22an: 16:00, 18:30
• 23an: 18:30

• 21ean: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 22an: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 23an: 19:00

Zuzendaria: Nils Tavernier

Zuzendaria: Jan Komasa

Zuzendaria: Imanol Rayo

“El palacio ideal”

“Corpus Christi”

“Hil kanpaiak”

ANTZOKIA

• 21ean: 16:00
• 22an: 16:00
“Las brujas (de Roald Dahl)”
Zuzendaria: Robert Zemeckis
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…eta kitto!

MERKEKITTO

1164. zenbakia

Iragarki laburrak

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko
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

3. LOKALAK
3.1. Salgai

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

3.2. Errentan

•• Lokala alokagai Urkizuko dorreetan.
Argia eta zabala, erabilera askotarako aproposa. 36 m2. Merke. Tel.
600776887.

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 631477853.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Externa.
Tel. 635189294.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta jendea zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 722455875.
•• Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 603683176.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Baita gauez eta asteburuetan ere. Esperientzia, erreferentziak eta habilitazio ziurtagiria. Tel.
604120104.
•• Emakumea eskaintzen nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
632258841.
•• Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan jarduteko
eta baserrian edo mendian lan egiteko. 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 (egiaztagiriarekin) eta garbiketak egiteko orduka.
Esperientzia. Tel. 667060292.
•• Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. 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 nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin.
Tel. 612221327.
•• Emakumea eskaintzen da etxeak edo
pegorak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko. 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 eskaintzen da etxebizitza edo pegorak
garbitzeko. Tel. 628930551. Begoña.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko, nagusiak zaintzeko eta abar.
Tel. 631490953.

5. IRAKASKUNTZA¡
5.2. Eskaintzak

•• LH, DBH eta Batxilergoko laguntzaklaseak 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 taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677 592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.3. Galdu / Aurkitu

•• Betaurreko graduatuak (funda beltz
batean) galdu nituen hilaren 8an Azitain aldean. Tel. 615458103.

HODEIAK HARRAPATZEA

IKUSPUNTUAN

