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“Orain dela bost urte, Zeelanda Berriko gobernuak prozesu pu-
blikoa abiarazi zuen bandera diseinu berri bat hautatzeko asmoz, 
egungoak baino adostasun handiagoa sortuko lukeen diseinua. 
Baten batek esan lezake ez dela argudio asko behar hango bandera 
aldatzearen beharrez inor konbentzitzeko, bai sinbologiaren 
aldetik baita estetikarenetik ere. Bi erreferendum eta gero, ordea, 
parte-hartzaile gehienek bandera zaharrari eustea erabaki zuen, 
alegia, goiko bazter batean erresuma Batuko banderaren irudi txi-
kia txertatuta daukan banderari. Pare bat ondorio atera dezakegu 
ezperientzia hartatik: jardun zaila dela adostasuna lor dezaketen 
sinbolo berriak sortzea eta, bestetik, ikur zaharrek karga sinboliko 
handia hartzen dutela denboraren poderioz. Gernikako Arbolare-
kin eta ereserki perfektuena bilatzean ere antzerako zeozer”.

DIEGO PALLES, idazlea

"Txakurren laginen DNA aztertu eta gero, otsoen eta txakurren 
arteko banaketa genetikoa gertatu eta gero, txakur horiek ez ziren 
gehiago nahastu otsoekin; txakurrek ez daukate otsoen DNArik, 
otsoek txakurrena bai, ordea. Horrek esan nahi du noizbehinka 
txakurrek alde egiten zutela, basati bihurtzen zirela, eta otsoekin 
ugaltzen zirela. Argi eta garbi dago txakurrak beti egon direla 
gizakiekin, eta gizakiek kudeatu dutela txakurren eta otsoen bana-
keta prozesua azkeneko milaka urtetan. Europako txakur arraza 
guztiak orain dela 3.000-4.000 urte Alemania aldean azaldutako 
jatorriz Asiako zen txakur mota batetik datoz. Gaur egungo gure 
inguruko txakurren tamaina txikiagoa adierazgarria izan ohi da, 
etxekotzearekin gertatzen den ezaugarri morfologiko bat”. 

ARITZA VILLALUENGO, EHUKko irakaslea

NAHIGABE.- Atsekabe. “Gerran makiña bat nahigabe pasautakua izan arren, aurrera egitten  
jakin eban”.

NAHIGABIA EMON.- Doluminak eman. “Gizurra don gero Patxiko hil dana; Petrari nahigabia 
emotera juan non eta han billau jonat Andre Madalen kantatzen”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
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Astean esanakEskutitzak

Erantzukizuna

Pandemiak, munduko ia toki guztietan bezala, gogor kolpatu du 
gure herria. Heriotz eta kutsatzeez gain, pobreziaren hedapenaren 
testigu izaten ari gara. Azken hilabeteotan galdera bat eduki dut 
buruan: zein da egoera honen erantzulea? Telebista edo egunka-
riak begiratuz gero, denok erantzukizun maila berdina dugularen 
errelatoa irensten bukatuko dugu. Biztanle gehienok ez dugu egoera 
honi aurre egiteko gaitasun errealik. Beharrezkoak diren baliabide 
ekonomiko zein teknologikoak enpresari handien eta instituzio 
desberdinen agintarien menpe daude. Baina horiek, ongizate oro-
korrera bideratuta egon beharrean, etekin ekonomikoak mantentze 
edo handitzera bideratzen dira. Horren adibide da Pfizer enpresako 
kontseilariak, txertoaren eraginkortasunaren albistea aurkeztu ze-
nean, bere akzio batzuen salmentaren bitartez 4,7 milioi euro lortu 
izana. Baliabide guzti horiekin ekidin zitezkeen heriotzek sistema 
honen mugen inguruan hausnartzeko balio beharko ligukete. Ez 
naiz pandemia egoerara mugatzen ari, kapitalismoa existitzen den 
momentutik gutxi batzuek aberastasun handia izateko biztanle-
riaren gehiengoa pobreziara kondenatuak izan behar direla egia 
biribila da eta hori aldatu ezean etorkizuna are eta ilunagoa izango 
da. Haserre egoteko arrazoiak soberan dauzkagu eta, beraz, egoera 
honetan bata besteari kritikatzen ibili beharrean benetako erantzu-
leak seinalatu beharko genituzke. Denok maila berean dugun ardura 
bakarra sistema bidegabe hau errotik aldatzea da.

Eneko Carrion Larreategi
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>>>  Udalak ezohiko dirula-
guntza berria onartu du CO-
VID-19ak eragindako alarma-
egoerak kaltetutako ostalaritza 
sektoreko enpresa eta autono-
moentzat. Eskabidea onartuz 
gero, establezimendu bakoitzak 
500 euroko laguntza finkoa ja-
soko du, 200 euro gehiago lo-
kala errentan badago, eta beste 
150 gehiago langileen batez bes-
teko lan-taldea hiru lagunetik 
gorakoa bada. Dirulaguntzen 
eskaerak modu elektronikoan 
egingo dira www.eibar.eus udal 
webgunearen bitartez (aben-
duaren 4ra arte) eta informa-
zioa ere bertan dago.

>>>  Eguaztena Indarkeria Ma-
txisten Aurkako Nazioarteko 
Eguna izan zela-eta, hainbat 
ekitaldi antolatu zituzten Ne-
ledantzak, “Mujeres al Cua-
drado” Elkarteak, Kaxa Mugi-
mendu eta Sormen Guneak eta 
Eibarko Udaleko Berdintasun 
Zerbitzuak-Andretxeak. Arra-
tsaldeko 19:30ean “Bortxatzai-
lea zure bidean” performancea 
egin zuten aldi berean Untza-
gan, Berdintasunaren Paseale-
kuan eta Urkizun eta, jarraian, 
hiru toki horietan elkarretara-
tzeak egin ziren, “Geure burua 
bizirik eta aske nahi dugu” goi-
buruari jarraituta. Horrez gain, 
Nalua eta Matraka talde fe-
ministek deituta, emakumeen 
aurkako indarkeria salatzeko 
manifestazioa irten zen Untza-
gatik, “Askotariko biolentzien 

aurrean, autodefentsa feminis-
ta” goiburuari jarraituz. Horre-
kin batera, beste urte batzuetan 
bezala, udaleko talde guztiek 
aho batez babestutako Ema-
kumeenganako Indarkeriaren 
Aurkako Nazioarteko Adieraz-
pena onartu du Eibarko Uda-
lak, eta konpromisoa hartu du 
“indarkeria matxistaren bikti-
ma diren emakumeen eskubi-
deak arreta prozesu guztiaren 
erdigunean jartzeko”.

Ostalaritza 
sektoreko enpresa 
eta autonomoentzat 
dirulaguntza berria

Indarkeria matxisten kontrako 
dantzak eta elkarretaratzeak 

>>>  Euskal Herriko toki askotan bezala, Eibarren ere Mendebal-
deko Saharako su-etenaren urraketa salatzeko elkarretaratzea egin 
zen zapatu eguerdian, Untzagan. Kontzentrazioa Eibar-Sahara 
Elkarteak deitu zuen, Sahara Euskadi Mugimenduarekin bat 
eginik eta, gurean bizi diren sahararrekin batera eibartar askok 
hartu zuten parte, horrela elkartasuna adierazteko. Mendebal-
deko Saharak bizi duen gatazka armatuarekin amaitzeko bidea 
erreferenduma dela diote eta Espainiari zein nazioarteko komu-
nitateari autodeterminazio erreferenduma behingoz antolatzea 
exijitu zieten ekitaldian. Hain zuzen ere, 1991n asmo horrekin 
eratu zuten Minurso NBE Nazio Batuen Erakundearen misioa 
eta orduan emandako hitza betetzeko exijitzen diote misioari.

Sahararako erreferenduma 
exijitzeko kontzentrazioa
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>>>  Eibar-Ermuko Gurutze 
Gorriak “Haien eskubideak 
jokoan” kanpaina antolatu 
du, Gabonetan haur guztiek 
jostailuren bat jaso dezaten. 
Aurten, baina, COVID-19aren 
eraginez, kanpainarekin aurre-
ra egin ahal izateko jarduera 
berria asmatu behar izan dute 
eta 100 enpresa, talde, erakun-
de eta bestelakoen laguntzari 
esker zozketa berezia prestatu 
dute: abenduaren 10etik 13ra 
bitartean Untzagan egongo dira 
(harmailen aldean), zozketa-
rako rifak euro batean saltzen. 
Antolatzaileek azaldu dutenez, 

horretarako karpa ipiniko dute 
eta irabaz daitezkeen sariak ere 
bertan ipiniko dituzte, jendeak 
ikusteko. Sariren bat egokituz 
gero, momentuan jasoko du 
irabazleak.

Tonbolari esker, zozketarako 
zenbakiak salduta biltzen duten 
dirua egoera larrian dauden 
haurrentzat jostailuak erosteko 
erabiliko dute, “ beste umeek 
bezala opariren bat jasotzeko”. 
Norbaitek donazioren bat egin-
da lagundu nahi badu, Euskadi-
ko Kutxako ES23 3035 0048 65 
0480701879 kontu korrontean 
sartu dezake dirua.

>>>  Udalak dirulaguntza-pro-
grama berria onartu du, Txonta 
auzoko etxebizitza-eraikinen 
irisgarritasuna hobetzeko eta 
etxebizitzok modu eraginko-
rrean birgaitzeko. Dirulagun-
tza hori 400.000 eurokoa da 
guztira eta auzo horretako 2, 3, 
5, 15, 17, 25, 27, 29, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50 eta 52 zenbakiko 
bizilagun-komunitateek jaso 
ahal izango dute.

2017. urtearen amaieran, In-
gurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailak Txonta 
auzoari eman zion 2.300.000 
euroko dirulaguntzaren (uz-
tailean 2.535.000 eurora igo-

takoaren) osagarri dira oraingo 
udal laguntza berri hauek eta, 
besteak beste, igogailuak eta 
arrapalak jartzeko,  etxebizitze-
tarako irisgarritasuna berma-
tzeko eta eraikinaren fatxadak, 
estalkia, hegalkinak… hobe-
tzeko balio duen beste edozein 
obra egiteko erabil daitezke. 
Dirulaguntza jaso ahal izate-
ko eskaerak aurkezteko azken 
eguna 2022ko azaroaren 30a 
izango da. Eskaerak Txon-
ta Opengela bulegora joanda 
aurrez aurre egin daitezke edo, 
bestela, elektronikoki egiteko 
aukera ere badago, Eibarko 
Udalaren webgunearen bidez.

Umeentzat jostailuak erosteko 
zozketa egingo du Gurutze Gorriak

Txontako eraikinak birgaitzeko 
400.000 euroko dirulaguntza 
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>>>  Europako Parlamentuko 
Eskaera Batzordeak Zaldibar 
Argituk egindako eskakizuna 
tramitera onartu du Zaldibar-
ko zabortegian gertatutakoa 
ikertzeko. Gainera, Europar 
Batzordeari kasua ikertzeko 
erreklamatu dio, eta hori egi-
tera behartuta egongo da.

Europar Batzordeak 2021ko 
urtarrilaren 21erako ikertu edo 
aztertu beharko du Zaldibarren 
gertatutakoa, eta Eurokamera-
ko Ingurugiro eta Lan batzor-
deak jasoko du horren inguruko 
informazioa.

>>>  Eibarko tabernariek eta Gipuzkoako Ostalarien Elkarteak 
manifestazioa deitu dute astelehenerako, San Andres egunerako, 
COVID-19ak eragindako alarma egoeraren ondorioz sektoreak 
bizi duen egoera larria salatzeko eta konponbideak eskatzeko. 
Horrekin batera, dirulaguntza “duinak” exijituko dituzte. Untza-
gatik abiatuko da manifestazioa, 12:00etan, “Ezin dugu gehiago” 
goiburuari jarraituta. Mobilizazioaren harira egin duten idatzian 
diotenez, bizi dugun osasun larrialdia oso presente dute, baina 
eurek lan egin ahal izateko bideak aurkitu ezean sektoreak au-
rrera egiteko zailtasun handiak izango duela ere argi daukate, eta 
negozioak itxi eta lanpostu asko galtzeko arriskuaren beldur dira. 
Eskaeren artean oraingo ERTE  sistema aldatzea eta langileen 
soldatak %100eraino osatzea, Gizarte Segurantzaren gastuak 
ordaintzetik libratzea eta ERTE-ak “gutxienez 2019ko faktu-
razioaren %75 berreskuratu arte luzatzea, horrela negozioaren 
biziraupena ziurtatzeko” daude, besteak beste.

Herriko tabernariek 
manifestazioa deitu dute 
astelehen eguerdirako

Zaldibarko auzia 
Europan ikertuko 
dute

>>>  “Bidea gara, bidean gaude” 
goiburuari jarraituz, astebu-
ruan ekimen ugari egin ziren, 
Sarek deituta, “euskal preso 
eta iheslarien etxerako bidea-
ren prozesua martxan jarri eta 
elkarbizitza eta bakerako bi-

dean herritarrak aktibatzeko”. 
Eibarren, Kalamuara igo ziren 
argazkian ikusten dituzuenak 
eta, eguraldi zoragarria lagun, 
ederto ibili ziren. Gaurko, be-
rriz, manifestazioa deitu dute, 
19:30ean Untzagatik irtenda.

Kalamuara igo ziren domekan, 
Sare-ren deiarekin bat eginik
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>>>  Eibarko kaleek Gaboneta-
ko argiak izango dituzte aurten 
ere, baina ez aurreko urteetan 
beste, pandemiak eragindako 
egoera dela-eta. Udalak eta 
herriko merkatariak bat eto-
rri dira eta Gabonetako kan-
painari lotutako gastuak mu-
rriztuko dituzte, “pandemiaren 
ondorioz premiazkoagoak di-
ren beste beharrizan sozioeko-
nomiko batzuei erantzun ahal 

izateko”. Hori dela eta, herriko 
hogei bat kaletan (Eibar Mer-
kataritza Gune Irekiaren kide 
diren establezimenduak dau-
den kaleetan) jarriko dituzte 
argiak, baina aurten ez dituzte 
auzoak  apainduko. Asteburu 
honetan piztuko dituzte argiak. 
Udalaren eta EMGI-ren arteko 
lankidetza hitzarmenaren bi-
dez, 55.500 euroko inbertsioa 
egingo da.

>>>  Eibart Eibarko Artisauen 
Elkarteak aurten ere Gabone-
tako Azoka antolatuko du, Un-
tzaga plazan, jubilatuen aldean. 
Abenduaren 18tik urtarrilaren 
5era arte iraungo du. Lan han-
dia egin dute  azoka antolatzeko 
eta baimenak jasotzeko, baina 
segurtasun neurri guztiekin za-
balduko dituzte ateak.

Eibartek azoka 
zabalduko du 
aurten ere

>>>  Genero-indarkeriaren aur-
kako borrokan nabarmendu di-
ren Euskadiko pertsona eta era-
kundeei Menina Sariak 2020 
banatu zituen Gasteizen mar-
titzenean Euskal Autonomia 
Erkidegoko Espainiako Gober-
nuaren Ordezkaritzak, eta Ei-
barko Emakumearen Mahaiak 
jaso du lan horretan konpro-
misoarengatik nabarmendu 
den euskal kolektibo sozialari 
saria. Laugarren edizio honetan 
eibartarrekin batera sarituta-
koak Lourdes Perez kazetaria 
eta El Diario Vasco egunkariko 
zuzendariordea (genero-indar-
keriaren aurkako borrokan lan 
nabarmena egin duen euskal 
herritarrari saria) eta UPV/
EHUren genero-indarkerien 
aurkako protokoloa (genero-
indarkeriaren aurkako sentsi-
bilizazioa eta kontzientziazioa 
zabaltzeko duen gaitasunagatik 
euskal eremuan nabarmendu 

den proiektu edo ekimen pu-
blikoari saria) izan dira.

Sarien antolatzaileek na-
barmendu zutenez, “sortu ze-
netik Eibarko Emakumearen 
Mahaiaren bidez egindako 
ekintzak edo egindako lanki-
detzak generoaren ikuspegitik 
garrantzitsuenak diren egune-
tan zentratu dira: martxoaren 
8an, maiatzaren 19an, ekaina-
ren 28an eta azaroaren 25ean 
urtero. Udal Berdintasun pla-
netan sartutako ekintzez gain, 
gaur egun V. Plana prestatzen 
ari da”.  Denis Itxaso Gobernu-
ko Ordezkariaren berbetan, 
“genero indarkeriaren aurka-
ko borrokan, arlo bakoitza, 
parte hartzen edo mugitzen 
garen maila bakoitza, konpro-
misorako leku aproposa dira. 
Erantzukizuna, beraz, ezin da 
izan partekatzen ez bada. Eta 
guztiok deituta gaude horre-
tan ekitera”

Eibarko Emakumearen 
Mahaiari eman diote 2020ko 
Menina sarietako bat

Asteburuan piztuko dituzte 
Gabonetako argiak 



2021eko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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Orduko 
Bidebarrieta kalea

Jose Sarasuari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Jose Sarasua 
Gorrochategui
(1923 – 2019) 

Ego erreka estaltzeko lanak Bidebarrieta kalean (1940-1944).  
INDALECIO OJANGUREN FONDOA (GURE GIPUZKOA)

Bidebarrieta kalean Laspiur eta J.J. 
Sarasketa lantegiak zeuden eta, sasoi 
hartan, erreka bistan zegoela kontatzen 
dute. Autorik ez eta, trapuekin egindako 
edo gomazko baloiekin, foballean 
jolasten egoten ziren kaminoan. 
Labaderotik irteten zen ura lantegietako 
makinak mugiarazteko erabiltzen zutela 
kontatzen dute.

“Ha zan pasialekua. Pasialekua ta labaderua, andrak hara juaten ziran arropak garbitzera (…) 
Laspiurren taillerra… ta gero harutxago ekan honek, J. J. Sarasketa (Hijos de Juan Jose Saraske-
ta), Ibarkurutzetikan… [Orduan alde haundixena Bidebarrietak zekana zan errekia, ez?] Erre-
kia, oin dala… Baiña orduan han, foballian egitten gendun etxe aurrian, kotxerik ez zan ibiltzen 
orduan ta… Kamioia, Errastineko kanteratik pasatzen zuan lantzian behin, horrek errobera 
mazizuekin, ta segiduan entzutzen zan pla pla pla, zatixak solte modura, pla pla pla, ta… badator 
kamioia! Erretirau. Trapu zatixekin egindako pelotoiakin ta… [Labaderua aittatu dozue, nun ze-
guan hori?] Laspiur taillerra? Han eguan pasialekua, ta eskillara bat eguan handikan, labaderora 
juaten zan, ta han, presia eguan lekutikan, labaderora ura sartzen zan”.

Eibartar peto-petoa. Giro berezia zuen herri txiki industriala 
bertatik bertara ezagutu zuen. Garai hartan zabaldua zegoen 
musikarako zaletasuna gaztetatik izan zuen Josek. Kale giroan 
zein parrokiako koruan zaletasun hau sendotzen joan zen. Gerra 
Zibileko urte gogorrak gertutik ezagutu zituen. Aitari jarraituz 
Valenciara joan zen eta bertan lanean hasi zen bereziki gerrarako 
gertatutako lantegian. Gerra ostean Eibarko berreraikitze lanak 
zuzenean bizi izan zituen eta berak ezagutzen zuen nortasun 
handiko herri txikia zeharo aldatu zen, boom industrialak ekarri 
zituen aldaketak zirela medio. Gonzalo anaiarekin batera egin 
zitzaion elkarrizketa 2000. urtean.

ibartarrene
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Asun Anguerari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Asun Anguera 
Illarramendi
(1928 – 2011) 

Arraindegi kalea, 
Eibarko kale 
ezaguna

“Arraindikalia zan oso… zelan esango detsut ba nik? Zan oso… zekan… gauzatxo bat ekan. Fa-
melixa baten modokua zan, zergaittikan jente gitxi bizi giñan han. Bai ba, ta zelan ez zekan salida 
haundirik pe… Gero arboladi haundi bat ekan, oin elizako zerak, jardiñak diran tokixan, ha gure 
arboladixa zan. Bai ba. Gure etxia zan oin Kulturala daguana, ta gure etxetik zeguazen segidan 
beste lau edo bost etxe, batzuk anbulatorixoruntz, han errekia eguan, erreka haundi bat eguan eta 
gero eguazen Markesaren zerak, ortuak. Horrek, Indianokua (…) Errekara urtetzen eban gure 
kaliak, eskillaratxo batzuk bajau ta errekara. Ta andrak juaten ziran hartu mahaixa, sukaldeko 
mahaixa, ipiñi uretan ta mantak eta garbitzen zittuen han, mahai gaiñian, ta gu baiñuan, hantxe 
jo ta sua uretan! Bai ba, orduan ez eguan oingo modoko bañadorerik edo trajebañorik… Kale po-
pularra zant”.

Gerra Zibilaren aurreko urteetan hain ezaguna eta berezia 
zen Arraindegi kalean jaiotako emakumea. Gerra sasoian 
umea bazen ere, ondo gogoratzen zituen orduko hainbat 
pasarte. Antzinako Eibar ondo ezagutzen zuen, berez entzun 
eta ikusitakoaz gainera, etxean gurasoengandik ere hainbat 
konturen berri izan zuelako. Aita bezala, musikarako zaletasun 
handikoa eta ahots ederrekoa, kantuzale handia. Eibarko 
udalak kaleratutako Eibarko kanten liburuxkan, laguntzaile 
ezinbestekoa gertatu zen. Azken urteetan “Voces y cuerdas” 
taldeko abeslari ere izan zen.

Arraindegi kalea, Eibarko kale ezaguna 
nolakoa zen azaltzen du Asunek. Umeak 
errekan bainatzen ziren. 

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

Arraindegi eta Ifarkale kaleak bonbardaketak eta gero (1937). Atzean Urki inguruak. 
INDALECIO OJANGUREN FONDOA (GURE GIPUZKOA)
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Barixakuak Jolasian 
Torrekuan egingo da gaur
Torrekuak hartuko du gaur Barixakuak Jolasian ekimenaren le-
kukoa. Arratsaldeko 17:00etatik 18:00etara 2 eta 8 urte bitarteko 
haurrentzat jolasak antolatuko dira Gurasoak Berbetan progra-
maren barruan. Parte hartzeko ez da aldez aurretik izenik eman 
behar, bertan agertzearekin nahikoa da, baina plazak mugatuak 
izango dira. Gauzak ondo bidean, gabonak eta gero, urtarrilean 
ekingo dio berriro egitasmoari …eta kitto!-k.

Datorren eguenean, abenduaren 3an, ospatuko dugu Euskararen Eguna. Jarduera gehienekin gertatzen ari den 
moduan, ez-ohikoa izango da aurtengoa, baina horrek ez du esan nahi aldarrikapenak indarra galduko duenik. Azken 

asteak egitaraua prestatzen jardun dute Eibarko euskalgintzako taldeek, eta xumea izango bada ere, euskararen 
aldeko aldarria eta mezua herriko bazter guztietara eramango dute musikaz lagunduta.

Ekitaldi jendetsurik ez du 
izango aurtengo Euska-
raren Egunak. Aurreko 

urteetan herria jendez eta al-
darri eta oihu ozenez betetzea 
izan da helburua, baina aurten 
ezinezkoa izango da horrelako-
rik egitea; bizi dugun egoerak 
hala behartuta. Zailtasunak 
zailtasun, Eibarko euskalgin-
tza osatzen duten taldeek ilu-
sioz eta gogoz jardun dute az-
keneko asteetan, Euskararen 
Eguna antolatzen, egunak me-
rezi duen neurriko ospakizuna 
antolatzen. Aurtengoa xumea 
izango dela diote, “baina gure 

aldarrikapena ez da aldatuko, 
eta egin egingo dugu”, diote.

Auto-karabanarekin                  
musika auzoetara
Arratsaldeko 17:30etik au-
rrera abiatuko da Euskara-
ren Eguneko auto-karabana. 
“Azitanetik irtengo gara, 4 ko-
txe. Megafoniatik euskal kan-
tak entzungo dira, herri osoa 
zeharkatuko dugu eta hainbat 
geldiune egingo ditugu: Urki-
zun (17:45 inguru), Untzagan 
(18:00), Abontzako parkean 
(18:30), Portalearen atzeko 
aldean (19:00) eta Sostoata-

rrenen (19:30). Geldiune ho-
rietan …eta kitto!-koek, Kaxa 
eta Astixako gazteek, Musika 
Eskolako ikasleek eta AEK-ko 
ikasleek abesti bat abestuko 
dute, baina etxean dagoen jen-
dea ere ager daiteke leihoeta-
ra eta gurekin batera abestu”, 
diote antolatzaileek.

Ahalik eta auzo gehienetara 
ailegatzea nahi dute antola-
tzaileek, “puntatik puntara 
zeharkatuko dugu herria, bazter 
guztietara ailegatzea nahiko 
genuke eta dei egiten diegu 
eibartarrei bat egin dezaten eki-
taldiarekin. Jende pilaketarik 

gabe eta kalean zein etxeko leiho 
edo balkoietara irten daitezela 
gurekin batera abestera”.

Bideoak bidaltzeko deia
Euskararen Eguneko ekitaldian 
parte hartzeko deia egiteaz gain, 
nork bere bideotxoa bidaltzeko 
eskaera ere egin dute euskal-
gintzatik: “Tik Tok edo beste 
aplikazioren bat erabiliz estri-
billo labur bat abesten, dantza 
motz bat egiten edo Euskaren 
Egunaren aldeko mezuren bat 
esaten bideoa grabatu eta bi-
dali: elkartea@etakitto.eus 
helbidera”.

EUSKARAREN EGUNA                       
musikaz blai iritsiko da Eibarrera
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Joan den barixakuan oiha-
lezko poltsak kustomizatzen 
eta pertsonalizatzen ikasteko 
tailerra antolatu zuen …eta kit-
to! Euskara Elkarteak Illuna-
barrian programaren barruan. 
Teknika ezberdinak erabiltzen 
ikasi zuten tailerrean parte har-
tu zutenek eta poltsa dotoreekin 
bueltatu ziren etxera.

Illunabarrian egitasmoa-
ren hurrengo saioak bihar, 
zapatua, eta hurrengo marti-
tzenean izango dira. Biharkoa 
yoga ikastaroaren lehenengo 
saioa izango da (leku guztiak 
beteta daude), eta martitzene-
ko ikastaroan, berriz, germi-
natuak sukaldean nola erabili 
ikasiko dute.

Poltsa dotoreak egin zituzten 
“Kustomizazio ikastaroan”

Bertoko merkataritza eta euskararen erabilera sustatzeko helburuz …eta kitto! Euskara Elkarteak berriz ere jarri du 
martxan #Eibarrenbadakagu, Euskeraz primeran! kanpaina. Konfinamendu-sasoian sortutako ekimen bateratuak 
eibartar askoren babesa jaso zuen, eta orain, Gabonei begira, berriz ere kanpainarekin bat egiteko deia egiten die          

…eta kitto!-k dendari, bezero eta herritarrei.           

Astelehenean ekin zion …
eta kitto! Euskara Elkar-
teak #Eibarrenbadaka-

gu, Euskeraz primeran! kan-
painaren materiala banatzeari. 
Batetik, erregaloak opari-pape-
rean biltzerakoan erabiltzeko 
pegatina bereziak atera dira, 
kanpainaren goiburuarekin; 
bestetik, aurreko urteetan Eus-
keraz primeran! kanpainarekin 
bat egin duten establezimen-
duak bisitatu dira, kanpainare-
kin duten atxikimendua berres-
teko eta pegatina berria banatu 
zaie, atean, erakusleihoan edo 
barruan jar dezaten. 

Erosketak Eibarren                      
eta euskaraz
Gabonak gainean ditugu, eta ja-
kitun gara aurtengoak oso bes-
telakoak izango direla zentzu 
askotan. “Egoera ekonomiko 
zail baten aurrean gaude, eta 
orain inoiz baino gehiago pen-
tsatu behar dugu bertokoan, 
“bertoko” ikuspegiarekin jo-
katu behar dugu. Gabonetako 

opariak erosterako orduan Ei-
barren gastatzera animatu nahi 
ditugu herritarrak, Eibarren 
denetik dugu-eta”, diote …eta 
kitto!-tik. 

Merkataritza eta ostalaritza 
euskalduntzeko eta euskararen 
erabilera sustatzeko helburuz 
sortu zen Euskeraz primeran! 
kanpaina orain dela sei urte. 
Kanpainarekin bat egiten du-
ten establezimenduei eskatzen 
zaien gutxieneko konpromisoa 
da lehenengo hitza euskaraz 
izatea. Hortik aurrera, norbe-
raren gaitasunaren eta gogoa-
ren esku egongo da elkarrizketa 
euskaraz edo elebidun izatea.

Elkartetik honako eskaera 
hau egiten diete herritarrei: 
“Dei egin nahi diegu eibarta-
rrei, datozen egunotan opariak 
erosten dituztenean bidali de-
zatela argazki bat (elkartea@
etakitto.eus helbidera) pega-
tina duen oparia erakutsiz edo 
Euskeraz primeran! pegatina 
itsatsita duen establezimen-
duaren ondoan”.

#Eibarrenbadakagu, Euskeraz primeran! 
kanpaina martxa betean hasi da berriro
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Indarkeria matxistaren kontzentrazioa egin zuten azaroaren 
25aren inguruan. Belekok irabazi zuen XVI. Eibarko Pintxo 
Lehiaketa eta Torrepe elkarteko bikoteak Bakilau Txapelketa-
ren edizioa. Arraguetako bizilagunendako 11 etxe laga zituen 
Udalak. Entreamigos-Lagun Artean elkartekoek andrazkoen 
topaketa egin zuten Arraten. Empty Files taldearekin kontzer-
tuarekin hasi ziren Domeka Kulturalak. Arrate Filatelia Elkar-
tearen Exfibar erakusketa mende erdira iritsi zen. EH Sukarrak 
bere 30 urteak ospatu zituen Sanandresetako kontzertuare-
kin.  Aitor Monterok Espainiako Kopa txapelketa irabazi zuen. 
Bertsolariek saio polita egin zuten Portaleko jaialdian. "La Re-
voltosa" zarzuelaren bertsio eguneratua eskaini zuten. Maite 
Barruetabeña igerilariak bere markak hobetu zituen Espainia-
ko txapelketan.    

1- Bakillauaren Kofradixakoek stand-by-n laga zuten elkartea 
25 urteren ondoren. 2- EH Sukarrak kontzertua eskaini zuen 
Sanandresetan. 3-Urtero moduan indarkeria matxistaren aur-
kako manifestazioa egin zen. 4- Aitor Montero motorzaleak 
beste txapel bat jantzi zuen. 5- Exfibar erakusketa berri bat an-
tolatu zuten Arrate Filatelia Elkartekoek. 6- Arrateko koloniak 
andrazkoen topaketa hartu zuen 

1 2

3

4

5 6
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SANANDRESAK

Txingorra, euria, ziklo-
genesia edo elurra egin, 
eibartarrok zintzo bete-

tzen dugu urtero San Andres 
jaiekin dugun zita. Bezperan 
hasi eta San Andres egunaren 
azken segundora arte, herriko 
patroia hilobitik altxatu deza-
keen jaia ospatzen dugu.

Baina ez da beti horrela izan. 
Agustin Arana Barinagak eta 
Bartolo Arriola Garatek Aho-
tsak egitasmokoei aipatu zien 
bezala, “Sanandresek gora-
behera handiak izan dituzte 
Eibarren”. Eurek kontatzen 
dutenez, sasoi batean lan egi-
ten zen San Andres egunean, 

ez zen jaieguna izaten. “Gure 
gazte denboran, San Andres 
herriko patroia denez, meza 
egingo zen agian, baina ez 
dugu gogoratzen azokarik ez 
ezer. Sanjuanak ziren Eibar-
ko jaiak”, diotenez. Hala ere, 
langileek San Andres eguna 
jaieguna izan zedin indarra 
egin zuten eta azokari esker 
egunak garrantzia hartu zuen. 
“Komertzioak irabazi zuen”, 
diote.

Azken urteotan, gazteen 
bultzadarekin, gero eta jende 
gehiago ikusi dugu kalean ba-
serritar jantzita. Herriko zaha-
rrek gogoratzen dutenez, or-

dea, San Andres eguna erropa 
estreinatzeko eguna izan ohi 
zen. “Abrigoa janzten genuen, 
ahal bazen behintzat”, gogora-

tzen du Mercedes Telleria Iza-
guirrek Ahotsak-ek jasotako 
lekukotzan.

Jaien egitaraua moldatzen 
joan da urtero eta Mercedesek 
gogoratzen dituen jaiak zer-
txobait ezberdinak dira gaur 
egun ospatzen direnekin alde-
ratuz. “Erromeria egoten zen, 
musika… baina ez bezperan, 
San Andres egunean bertan 
bakarrik”, kontatzen du.

Jaiak gogoratuz
Andres apostolua bera nor zen 
jakin barik ere, San Andres 
eguna gorriz dago markatuta 
eibartar guztien egutegian. Aur-

Sanandresek 
gorabehera 
handiak izan 
dituzte Eibarren, 
lehen ez zen 
jaieguna izaten

Berriz egingo dugu dantzan
Andres, Jesus Nazaretekoak hautatutako lehendabiziko apostolua eta Eibarko patroia dena, Jesusen Azken Afarian 
egon zen. Afaria aurten egingo balute, hiru taldetan banatu beharko lirateke edo, distantzia sozialari eusteko, nork 

bere etxetik eta bideodei bitartez komunikatu. Hau gurutzea. Andresen omenez Eibarren zalaparta eta zorion handiz 
bizi diren jaiak ere horrela ospatu beharko ditugu aurten.
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SANANDRESAK

ten txandapasa egin beharko 
dugu, baina gogoratu ditzagun 
herriko jai honek eskaintzen 
dizkigun gozagarriak.

San Andres bezperan has-
ten da herriko giroa berotzen. 
Jendea kuadrilletan batzen da 
elkarte gastronomikoetan edo 
jatetxeetan afaltzeko eta San 
Andres egunari behar den on-
gietorria emateko.

Motorra berotuta, San An-
dres bezperako gauean kon-
tzertua egon ohi da, maila 

handiko taldeekin gainera 
orokorrean. Horren erakus-
garri dira iaz EH Sukarraren 
30. urteurrena ospatzeko egin-
dako kontzertua eta Itoiz tal-
deak 1982ko Sanandresetan 
Astelena frontoian eskainita-
koa, Udal Artxiboak berriki 
YouTuben ikusgai jarri duena.

Bezperan dantza egiteko 
gogoarekin geratuz gero, San 
Andres egunean gehiagorako 
aukera egoten da ‘Plazara dan-
tzara’ erromeriarekin.

Azoka da, ordea, San Andres 
egunaren ardatza. Azken ur-
teotan nabarmen egin du gora 
saltzaileen kopuruak eta iaz, 
zapatua izanik, jendetza bildu 
zen baserrietako produktuak 
erosteko.

Jatekoaz berba eginez gero, 
talo usaina albo batera lagata, 
ezin ditugu ahaztu Sanandre-
sen bueltan egiten diren Esko-
larteko Bakailao Txapelketa, 
Bakailao Txapelketa nagu-
sia, ‘Bacalaos Alkorta’ Pintxo 

Lehiaketa, eta tabernarien ar-
teko ‘San Andres Saria’ Pintxo 
Lehiaketa.

Urte zaila dihardu izaten ta-
bernarientzat eta “Ezin dugu 
gehiago” esango dute San An-
dres egunean. Herriko osta-
lariek manifestazioa egingo 
dute, 12:00etan hasita, langi-
leek, hornitzaileek eta ostala-
riek jasotzen dituzten laguntza 
eskasak salatzeko. Datorren 
urteko Sanandresek dantzan 
harrapatu gaitzatela. ■

San Andres eguneko azokan saltzen duten ekoizleen kopuruak gora egin du azken urteotan. MALEN JAINAGA
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Badira hiru aste AEBetan hauteskundeak egin dituztela; gugan-
dik urrun geratzen da, baina bertan boterea lortzen duenaren 
itzalak gu ere iluntzen gaitu. Izurrite garaiotan egin dituzte. 
Halere, ez dute izan guri saldu ziguten segurtasun faltsua, de-
seskalatzea azkartuz eta gu COVID-19aren eskutan jarriz. Bai-
na gure Lehendakariak bere nahia jarri zuen inoren aurretik.

Uda garaia heltzean ate guztiak zabaldu behar ziren, ekonomia 
lehenetsiz, azaltzen ziren COVID-19 agerraldiak kontrolatuz 
eta zarata gehiegi atera gabe. Baina positiboek aurrera jarraitu 
dute eta errudunak behar dira. 

Nola ez, errudunak ez dira izango ez industria (eta ez noa 
industria askok egin duten ahalegina gutxiestera, baina indus-
trialdeetan kutsatze arriskua jakina da), ez hipermerkatuak, ez 

garraio zerbitzuak eta, are gu-
txiago, bankuen kutxazainak. 
Lantokia birrantolatu eta gar-
bitasuna indartu behar izan 
dute, baina errudun bat bila-
tzen jarraitu behar zuten eta 
baita aurkitu ere: tabernak.

Hasieran, herriz herri, age-
rraldiak noiz eta non egon 
zirenak aipatzen hasi ziren. 
Nola ez, “non” hori taberna 
baten izena zen. Ez dut, eman 
diren jakinarazpenetan, ta-
berna bat ez denik entzun, 
inoiz. Egun batetik bestera 
arauak aldatu dizkiete, jaso 
dituzten laguntzak mailegu 
edo atzerapen gisara izan 
dira, ia zerga bakar bat bar-
katu gabe. Diru iturririk ez 
daukaten uneotan zergak sor-

tzen jarraitzen dute, lokalak alokatzen dizkieten jabeen diru 
gosea kontuan hartu gabe.

Urkullu lehendakaria AEBetako president jauna bezain urrun 
sentitzen dut herritarrongandik; Europatik bidaltzen diguten 
dirulaguntzarekin milioika eurotako onurak dauzkaten Petro-
nor edo Iberdrola bezalako enpresak babesten dituen bitartean,  
gure osasun sistema indartu beharrean, eguneko ordu guztiak 
sartzen dituen tabernari asko utzi dituelako alde batera. 

Agian, bulegoetan dauzkan harremanak alde batera utzi eta 
herriarengana hurbilduko balitz... Adibidez, taberna batean 
kafetxo bat hartuz.

Kafetxo bat,  
Mr President?

“Errudunak ez 
dira izango ez 
industria, ez 
hipermerkatuak, 
ez garraio 
zerbitzuak eta, 
are gutxiago, 
bankuen 
kutxazainak”

Desirée Magro
Desirée Magro

"Gure helburua lortzeko beharrezkoak diren hazbeteak gure in-
guruan daude". Horrela esaten zien Al Pachino entrenatzaileak 
jokalariei Oliver Stoneren film bateko eszena ospetsu batean. 
"Helburu", "Irabazi" edo "Galdu" logika anglosaxoi samar batetik 
harago, niri, kirolzale amorratua naizen aldetik, beti gustatu izan 
zaizkit denborak aurrera egin ahala hobetzen jakin duten atleta 
horiek. Urteak igaro ahala ikasten jarraitu duten pertsonak, gero 
adinean aurrera egin ahala onena emateko. Azkar arrazoitzen 
ikasi duten pertsonak, ahal zen guztia egiteko, alderdi guztietan 
hobeak izan ahal izateko. Beti pentsatu izan dut, oker ez banago, 
bizitzaren gainerako alderdietan gauzak antzera dabiltzala. Ez 
dut uste bizitzaren alderdi guztietan "irabaztea" edo "galtzea" 
hobetzen jakitea bezain garrantzitsua denik.

Ikasi dezakegun eta hainbat alderditan hobetzen laguntzen 
gaituzten gauza asko, nire ustez, gure inguruan ditugu, edo, 
hobeto esanda, gure barruan daude... Matematika, fisika, ki-
mika, geografia, hizkuntza, psikologia, historia, besteak beste.

Adibideak amaigabeak dira; pilota-sakea aitzakia izan daiteke 
fisika ikasteko, Urko mendiak eskaintzen digun egoera geografia 
da egoera garbian, Kalamuarainoko pasealekua aprobetxagarria 
da flora aztertzeko, eta Argiñetako nekropoliak, Eibartik gertu, 
kantxa eman diezaguke Mendebaldeko Erromatar Inperioak his-
toriaren igarotzea behin betiko galtzen duen eta gure lurraldean 
beste herri batzuk agertzen diren une hori aztertzeko. Zorionez, 
orain ere ahal dugu. Une bakoitza hobetzeko aukera bat da, gure 
inguruan dagoenarekin batera, Interneten edo dokumentale-
tan. Any given Sunday, Al Pachinok zioen bezala, around us, 
gure inguruan hamaika aldagai ditugu gu osoago bihurtzeko.

Any given Sunday

“Ikasi dezakegun eta hainbat 
alderditan hobetzen laguntzen 
gaituzten gauza asko gure 
inguruan ditugu, edo, hobeto 
esanda, gure barruan daude”

Davide Cerchi
Davide Cerchi



https://twitter.com/etakitto
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Mende erdia izango da 
egun gutxi barru Bur-
gosko Prozesua izan 

zela, frankismoaren azken ur-
teetakoen mugarrietako bat. 
Gure herriak egun bereziak bizi 
izan zituen eta kaleak ere inoiz 
baino biziago erantzun zion sa-
soi hartako errepresioari. Barri-
kadak eta manifestazioak egu-
nerokoa bihurtu ziren. Data 
hain berezia gogoratzeko hain-
bat ekitaldi ipini dituzte mar-
txan hurrengo egunetarako.

Horrela, abenduaren 3an 
"El Proceso de BURGOS-
ko Epaiketa. Un ayer de hoy 
- Gaurko iragana" ekitaldia 
egingo dute Coliseo antzo-
kian. Ekimen publiko hori 
arratsaldeko 18:00etan hasi-
ko da, protokolo sanitarioare-
kin. Jarraian, 18:30ean, lehen 
atalari ekingo diote, orduko 
hartan bizia galdu zuen Ro-
berto Perez Jauregiri omenal-
dia egiteko. Eta 19:00etan ha-
siko da bigarren atala, zortzi 
lagun bilduko dituen mahain-
guruarekin:  Miguel Castells, 
Francisco Letamendia "Ortzi" 
eta Pedro Ibarra abokatuekin 
bost prozesatuk hartuko dute 
parte: Itziar Aizpurua, Aran-
txa Arruti, Antton Karrera, Jon 
Etxabe eta Enrike Gesalagak. 
Elixabete Garmendia kazeta-
riak eta Josu Chueca historia-
lariak egingo dituzte aurkezle 
lanak. Sarrera doakoa izango da 
eta Kutxabank-en eta Coliseoko 
lehiatilan (astelehen eta bari-
xakuetan, 17:30etik 19:30era) 
eskuratu daitezke.

Lehenago baina, datorren 
domekan, beste ekitaldi bat 
dago antolatuta: oraingo hau 
Txaltxa Zelaiko auditorioan 
izango da, eguerdiko 12:00eta-
tik aurrera. Ezkerreko indepen-
dentismoaren alde diharduen 
herritar talde zabalak adieraz-
pen bat adostu du "orduan eus-
kal gizarteak lortutakoak Eus-
kal Herriaren biziraupenerako 
mugarria izan zela aldarrika-
tzeko". Itziar Aizpurua, Sabino 
Cuadra, Olaia Matxain eta An-
doni Olariaga dira ekimenaren 
bozeramaileak eta aurkezpen 
horretan abenduan Euskal He-
rriko hainbat lekutan egingo 

dituzten ekimenak iragarriko 
dituzte.

Aurrekoez gain, erakus-
keta batek gertaera historiko 
haren testuingurua ezagutzera 
eman eta azalduko du, baita 
Euskadiren hurbileko historian 
izan zuen eragina ere. "1970-
2020 Burgosko prozesua. Fran-
kismoari epaiketa" egitasmoak 
sasoiko 173 dokumentu eta tes-
tigantza emango ditu argitara 
azaroaren 20tik urtarrilaren 
26ra bitartean, UPV-EHUren 
Donostiako campuseko Carlos 
Santamaria eraikinean. Ez dira 
horiek azken ekitaldiak izango.

Zapalkuntzaren aurka
1970eko abenduak 3. Euskal 
Herria Burgosera begira dago 
eta Espainiako erregimen fran-
kista Euskal Herrira begira. 
Frankismoaren logika “sepa-
ratismoaren” aurkako gerrak 
gidatzen zuen; euskal herrita-
rrena era guztietako zapalkun-
tzaren aurkako askapenaren 
deihadarrak.

Baina aurrez aurreko irudi 
hori Burgosko Gobernu Milita-
rrean nabarmen gauzatzen zen 
goiz hartan. ETAko hamasei 
kide Gerra Kontseiluaren au-
rrean. Kanpoan epaituen 500 

bat senide eta lagun auzi-gelara 
sartzeko ahaleginean zeuden; 
60 besterik ez ziren sartu. Ge-
rra kontseiluak bost egun iraun 
zuen, eta zapalkuntza eta as-
kapenaren arteko dialektika 
Burgostik mundu osora hedatu 
zen. Epaia, ez ohizkoa luzatu 
zen denboragatik, 21 egun ge-
roago etorriko zen.

Testuinguru korapilotsua 
zen gatazkaren alde bietan. 
60ko hamarkadan zehar ETAk 
erakundea ideologikoki zein 
logistikoki gorpuztu zuen eta 
euskal erresistentzia berria-
ren erabakikortasuna erakutsi 
zuen. Baina mundu mailako 
gertakizunek (Kuba, Vietnam, 
Maiatzaren 68a) eragin zuzena 
zuten erakundean ere eta ETA 
barruan korronte desberdinak 
sortu ziren. Internazionalismoa 
eta iraultza soziala bandera-
tzat hartuta, VI. batzarrekoek 
masa borrokarekin Estatu es-
painiarreko langilegoaren as-
katasunean oinarritu zituzten 
teoria askatzaileak. Beste tal-
dean ETA V.ekoak ziren, VI. 
batzarra onartu ez eta euskal 
herriaren askapen nazionala 
eta soziala uztartuak ulertzen 
zutenak, borroka armatuaren 
indarra eta eraginkortasunari 
balio handia emanez.

Baina frankismoak ere bar-
ne aldaketak bizi zituen eta 
ohiko jokaerak (Falangea eta 
Armada) eta frankismoaren 
teknokrata zuritzaileak (Opu-
sa, batez ere) aurrikusten zen 
erregimenaren amaiera nork 
bideratuko lehian bizi ziren. 
Burgosko auzia erregimenaren 
70eko hamarkadan loratutako 
euskal erresistentzia berriaren 
aurka ezarritako zigor eredu-
garria izan gura zuen, “euskal 
separatismoa” burugabetze-
ko. Horregatik eman zitzaion 
eman beharreko garrantzia; 
hori bai, horrek Euskal Herrian 
eta mundu osoan eragingo zuen 
erantzuna gutxietsiz.

Auzia TOP (Ordena Publi-
koaren Auzitegia) zirelakoen 
konpetentzia zen, baina 1968an 
ETAk Meliton Manzanas hil 
zuen aitzakiarekin auzia mili-
tarren esku laga zuten. Gerra 
Kontseiluak fiskalaren zigor 

Burgosko 
Prozesuaren
50. urteurrena
Bederatzi heriotz zigor eta 519 urte 16 kiderentzat. 
Francok euskal erresistentzia berria zigortu nahi zuen 
eta, bide batez, “separatismo” usain oro usatu. Epaituek 
auzia ETA ezagutarazi eta Euskal Herriaren borroka 
munduratzeko erabili zuten. Eibarko kaleak sutsu egin 
zuen auzipetuen alde. Mario Onaindia, Enrike Gesalaga 
eta Jon Etxabe euren artean zeuden. Roberto Perez 
Jauregik, bestalde, bizia galdu zuen poliziaren esku. 



GEURE GAIA24 …eta kitto!
1165. zenbakia

eskaera txiki laga zuen: fiska-
lak sei heriotz zigor eta 712 ur-
teko espetxea eskatu bazuen, 
abenduaren 28an emandako 
epaiak bederatzi heriotz zigor 
eta 512 urteko espetxea ezarri 
zituen. Baina kaleko mobiliza-
zioak eta nazioarteko erantzuna 
medio, erregimena esku loturik 
eta kontraesanez betea agertu 
zen eta bi egun geroago, aben-
duaren 30ean, Francok kon-
mutatutako heriotz zigorren 
berri eman zen. Euskal Herriak 
eta epaituek euren garaipena 
agertu zuten.

Kaleak salbatu zituen
Auziperatuek epaiketa bozgailu 
moduan erabili izan nahi zuten; 
euren burua ez defendatzea era-
baki zutenean seguruenik hel-
buru hori zein ondo beteko zen 
ezin izango zuketen imaginatu. 
Euskal Herriak sutan igaro zuen 
1970eko abendu hura.

Burgosko auzia iragarri-
ta zegoen eta Euskal Herrian 
zein Espainian oposizioko era 
guztietako alderdi, sindika-
tu eta erakundeak erantzuna 
prestatzen ari ziren. Eragile 
garrantzitsua zegoen tartean 
eta epaituen bozgailu helbu-
ruetarako oso garrantzitsua 
gainera: epaiketa publikoa ala 
itxia izango zen. Auziperatuen 
artean apaiz bi zeudenez, Julen 
Kalzada eta Jon Etxabe, Es-
painiak Vatikanoarekin zuen 
hitzarmen baten irakurketa 
zorrotza erabiliz frankismoak 
auzi itxia egin nahi zuen, pren-
tsa eta publiko barik. Azkenean 
Vaticanok publikoa izan zedin 
eskatu zion erregimenari eta 
horrela egin zen.

Era batera ala bestera, kalea 
su sasoietarako prestatzen ari 
zen. Nazioarte mailan ere epai-
ketaren aurkako ahotsak gero 
eta ozenagoak ziren, batez ere 

sei heriotz zigorren  berri jakin 
zenetik. Egoera ez zen batere 
erosoa erregimenarentzat eta 
horrek errepresioaren tresne-
ria guztia martxan jarri zuen.

Hasieran epaiketa azaroan 
izango zela uste bazen ere, az-
kenean abenduaren 3an hasi 
zen. Aurretik PCEk estatu mai-
lan amnistiaren aldeko ekital-
dien parte, protesta Espainia 
osora zabaldu zuen. Iparral-
dean ere, Baionan, azaroaren 
13an kontzentrazio handia egin 
zen.Epaiketan zehar, Baiona 
eta Maulen batez ere, protestek 
aurrera jarraitu zuten. Aben-
duaren 1ean Parisen 10.000 
bat lagunek Franco hiltzailea 
eta “Euskal Herriarentzat as-
katasuna” oihukatuz atera zi-
ren kalera. Espainiatik kanpo 
egindako lehena izan zen eta 
polizia eta manifestarien arte-
ko enfrentamendu gogorrekin 
amaitu zen.

Abenduaren 3ra helduta, 
greba orokorraren deialdiari 
jarraituz, egun horretan batez 
ere Gipuzkoan eta Bizkaian, bai-
na gainerako herrialdeetan ere, 
geldiune izugarria bizi izan zen 
lantegi, eskola, denda eta aba-
rretan: manifestazioak, polizia 
eta guardia zibilarekin enfren-
tamenduak... 

Baina laster izan zen lehen-
biziko ondorio lazgarrien berri: 
abenduaren 4an Eibarren poli-
ziak tiroz hil zuen Roberto Perez 
Jauregi PC(i)ko gaztea; beste 
lau manifestari ere zaurituak 
izan ziren, bi Hernanin eta beste 
biak Eibarren bertan.

Egunetan zehar Burgosko 
Auziak eta bere ondorioek eu-
ren txokoa egin zuten mundu-
ko komunikabide gehientsue-
netan. Baina VI. asanbladaren 
ondoren ageri ziren ETA biak 
ere lanean ari ziren, hauek ere 
kalean baina isilean. ETA VI.e-

Manifestazioak eta polizia eta guardia zibilarekin enfrentamenduak egunerokoa bihurtu ziren.

Azaroak 29, 
12:00etan: 
adierazpena 
Txaltxa-Zelaiko 
auditorioan

Abenduak 3, 
18:00etan: 
omenaldia eta 
mahaingurua 
Coliseoan
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koak Burgosen zeuden hamaika 
preso auziperatuak askatzeko 
tunela egiten ari ziren; lan han-
dia egin eta espetxe azpian ko-
katu ondoren, gaindiezinezko 
zementu paretarekin egin zuten 
topo eta ihesaldia bertan behera 
laga beharrean izan ziren.

Baina ondo atera eta nazioar-
te mailan egundoko oihartzuna 
izandakoa ETA V.ekoak eginda-
koa izan zen: abenduaren 1ean 
komando batek Eugen Beihl 
Alemaniak Donostian zuen 
kontsul ohoretsua bahitu zuen. 
Horrek Frantzia eta Espainia-
ko milaka polizia jarri zituen 
dantzan. ETA barruan ere sortu 
zuen harridurarik, Burgoseko 
Agiri ospetsua medio auzipera-
tuek VI. batzarrarekin bat egin 
baitzuten. Nazioarte mailako 
oihartzun nahikoa izan zuela 
erabaki ondoren, ETAk aske 
laga zuen eta Beihl Alemanian 
agertu zen Gabon Egun gauean.

Hiru egun geroago epaia 
etorri zen, 28an. Mundu osoa 
asaldatu zen eta, era guztietako 
konmutazio eskaeren zaparra-
daz gain, manifestazio handiak 
egin ziren Parisen, Berlinen, Mi-
lanen, Alemanian, Hego Ame-
rikan, New Yorken... mundu 
osoan. Hilabetean zehar epaike-
taren apurketaren uneko Mario 
Onaindiaren “Gora Euskadi As-
katuta” eta epaitu guztien Eusko 
Gudariak bazterrik bazter ibili 
ziren munduan barrena. 

Mario Onaindia banku-langi-
leari 60 urte eta heriotz zigorra 
eskatzen zioten, heriotz zigorre-
ra kondenatzeko. Eta Jon Etxa-
be apaizak eta Enrike Gesalaga  
industri-maisuak 70 urteko es-
kaera zuten; zigorra 50 urtekoa 
izan zen. Roberto Perez Jauregi 
ikasleak bizia galdu zuen.

Epaituen senide eta lagunek auzi-aretora sartzeko ahaleginean; 60 besterik ez ziren sartu.

Poliziak hildako Roberto Perez Jauregi eta Jon Etxabe, Mario Onaindia eta Enrike Gesalaga Burgosen prozesatuak.

EPAIKETA AURREKOAK: ETAren V. batzarra 1966an hasi eta 1967an amaitu zen. ETA lau 
frontetan egituratu zen. 1968ko ekainean Guardia Zibilak Txabi Etxebarrieta ETAko kidea hil zuen. 
Erantzun moduan, bi hilabete geroago ETAk Meliton Manzanas inspektorea hil zuen. Hori erabili 
zen Burgosko Auziaren aitzaki gisa. 1969ko urrian Andoni Arrizabalaga (“Itziarren semea”) ETA-
ko kideari heriotz zigorra ezarri zioten; ez zen gauzatu. 1970eko udan Anoetako frontoian Joseba 
Elosegik eserlekuetatik Francoren aurrera salto egin zuen sutan; Gernikako sua eraman izan zion.
EPAIKETA ONDORENGOAK: 1971rako ETAren izena nagusiki V.ekoen esku dago. Epaituek 
Burgosen VI.aren alde ateratako agiria lurrikara izan zen. ETAk 1970ean zehar Fronte Nazionala 
bultzatzeko ahaleginak egin zituen, batez ere EAJ erakarri guran, baina EAJ ez zegoen ezertarako 
prest atzerrian zegoen Eusko Jaurlaritza kontuan hartzen ez bazen. EGIkoak bai, eta erakundean 
banaketa izan zen. 1971n Monzonek eta Txillardegik, beste 35 lagunekin batera (gehienak erre-
fuxiatuak) gose grebari ekin zioten Baionako katedralean. Harrezkero Iparraldeko errefuxiatuek 
Euskal Herrian bizitzeko eskubidea aldarrikatu zuten.
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>>>  Mendilibarren mutilek 
asteburuko jardunaldiko az-
ken neurketa jokatuko dute 
oraingoan, eibartarren au-
rretik bi puntu gehiagorekin 
dagoen Betisen aurka Benito 
Villamarinen. Partidua as-
telehen gauean jokatuko da, 
21:00etan hasita, eta bertan 
indarrak neurtuko dituzte 
orain arte gol gutxien sartu di-
tuen taldeak (Eibarrek) eta gol 
gehien jaso dituenak (Betisek). 

Ea horretaz baliatzeko aukera 
duten Eibar FT-ko aurrelariek 
euren marka hobetzeko; hori 
bai, Kike Garcia goleatzaile na-
gusiena ez da Sevillan izango, 
zigortuta dagoelako. Bestalde, 
emakumezkoen taldeak bina 
berdindu zuen Huelvan azken 
partiduan eta sailkapenaren 
erdialdean jarraitzen du. Aste-
buru honetan ez du partidurik; 
hurrengoan Deportivo Abanca 
hartuko dute Unben.

Waterpoloko talde nagusien 
garaipen errazak bueltan
>>>  256 egun igaro dira Or-
beako igerilekuan waterpoloko 
partidu ofizialik jokatu gabe. 
Hori bai, Urbat ez da geldi-
rik egon sasoi guzti horretan 
eta streaming bidezko kone-
xioa antolatu du (200 ikusmin 
birtual baino gehiagorekin). 
Behin partiduetara itzulita, 
Euskal Herriko Kopa barruko 
neurketak izan zituzten senior 
mailako talde biek eta garai-
pen errazak eskuratu zituzten 

"talde duin, baina eskarmen-
tu handirik gabeko taldeen 
aurka". Gasteizko Lautadak 
emakumezkoetan eta Sestao-
ko B taldeak gizonezkoetan 
Urbat Urkotronikeko taldeen 
aurrean amore eman zuten: 
23-5 eta 27-0. Orbeako senior 
talde horietan, gainera, euren 
debuta egin zuten Nahia Go-
mezek emakumezkoen taldean 
eta Ander Treviño eta Kerman 
Ispizua gizonezkoetan. Urbateko taldeak indartsu jarraitzen du pandemiaren sasoian ere.

Eibar FT-k Sevillan jokatuko du  
San Andres egunean Betisen aurka

Dmitrovic-en lan onak hainbat puntu eman dizkio Eibarko taldeari.
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>>>  Klub Deportiboko men-
di batzordekoak abenduaren 
1ean hasiko dira mendizaleak 
federatzeko tramiteak egiten. 
Oraingoan, gainera, bulegoan 
egongo dira astelehenetik ba-
rixakura, 18:00etatik 21:00ak 

arte, bulego lan horiek egiten. 
"Federatuta egotea oso gomen-
dagarria da mendian ibiltzeko" 
diote bertatik, "istripu bat edo-
non gerta daiteke eta, lasai ibil-
tzeko, hobe da asegurua izatea".
Beraz, aprobetxatu aukera.

Mounga Taufateau eta Ainhoa 
Aranbarri: Eibar Rugby Taldeak 
jokalari berriak fitxatu ditu
 >>>  Zeelanda Berritik dator 
Mounga Taufateau gizonez-
koen Ohorezko B Mailan jo-
katzen duen Eibar Rugby Tal-
dea indartzera. Fitxaketa Job 
Sports-en bidez egin dute eta 
klubak emandako erraztasunak 
eskertzen die. Beharrezkoa du 
Gaston Ibarburuk prestatzen 
duen taldeak indartzea, orain 
arte jokatutako ligako hiru par-
tiduak galdu dituelako, nahiko 
argi gainera, eta sailkapenaren 
azken postuan dugulako gaur 
egun. Azken porrota Hernanin 
jaso zuen aurreko asteburuan: 
90-19 galdu zuten eibartarrek 
maila igotzeko  hautagai nagu-
siaren aurrean. Azken denbo-

raldian Ohorezko Mailatik jai-
tsitakoak dira hernaniarrak eta 
ondo erakutsi zuten, hasierako 
minutuetatik, jokoan nagusi 
zirela: aurreneko 20 minutu-
tan entsegu asko gauzatzea bai-
mendu baitzieten eibartarrek. 
Atsedenaldira 47-12ko mar-
kagailuarekin erretiratu ziren 
eta ordutik aurrerakoa hainbat 
proba egiteko baliatu zuen ei-
bartarren entrenatzaileak. 

Domekan, 18:00etan hasiko 
den norgehiagokan, Valtecsa 
Universitario Bilbao Rugby tal-
dea hartuko du Eibar Rugby 
Taldeak Unben. Bilbotarrek 
bost puntu dituzte sailkape-
nean eta aukera izan daiteke 

Ibarbururentzat lehenengo 
puntuak eurenganatzeko. 

Emakumezkoek abenduan
Emakumezkoen taldeak, bes-
talde, abenduaren 12an hasiko 
dute liga, aurten lehenengo al-
diz goi-goi mailan, Iberdrola 
ligan. Cristina Guntin presta-
tzailea taldea indartzen aha-
legindu da partidurik joka-

tu barik egon diren hilabete 
guzti hauetan. Euren taldean 
ere bada berririk eta, horrela, 
lehenago gimnasia erritmikoan 
jardundako Ainhoa Aranba-
rri fitxatu dute: kirol batetik 
beste baterako jauzia, beraz. 
Orain dela hiru urte laga zuen 
gimnasia eta ordutik neska txi-
kiak entrenatzen jardun du eta 
epaile titulua ere badu.

Ainhoa Aranbarrik eta Mounga Taufateauk talde nagusiak indartuko dituzte.

Abenduaren 1ean hasiko dira mendizaleen federatu-txartelak egiten
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Zergatik zara odol-emailea?
Etxean izan dudan eredua izan 
da eta etxean ikasten duzuna 
errepikatu egiten duzu. Aita 
odol-emailea zen, nire arreba 
ere, eta anaiak sasoi batean he-
patitisa izan zuen eta ezin izan 
zuen odola ematen jarraitu, bai-
na ikerketa berriei esker hepa-
titisa pasatu duten batzuek ere 
eman ahal dute, hepatitis kla-
searen arabera. Askok ez dakite 
odola eman dezaketela.

Urtean zenbat aldiz eman de-
zakezu odola?
Emakumeek urtean hiru aldiz 
eman dezakete eta gizonezkoek 
lautan. Saio batetik bestera bi 
hilabeteko tartea egon behar da 
gutxienez, eta hori urtean behin 
bakarrik egin daiteke. Bestela, 
hiru hilabete pasa behar dira 
gutxienez. Oso zorrotzak dira 
kontu horrekin. Gero, ezin duzu 
50 kilo baino gutxiago pisatu, 
arteria-presio egokia izan behar 
duzu eta baita burdin-maila ere. 
Odola ematera zoazen momen-
tuan neurtzen dizute hori eta 
ez dago emaileari ezer txarrik 
gertatzeko arriskurik. Gainera, 

“Ospitaletan odola egoteko, 
norbaitek eman behar izan du”
Jorge Arregik urte asko daramatza odola ematen. “Ez dakit zenbat urte diren, ez ditut kontatu”, dio zintzo. Hilean 
birritan egoten da odola emateko aukera Eibarren. Emaileentzat gauza xamurra izan daitekeena, hil ala bizikoa 
izan daiteke odol horren beharra dutenentzat. Aspaldiko beharra da hori eta COVID-19aren sasoi honetan emaileek 
garrantzi berezia izan dezakete, Jorgek bezala.

EKHI BELAR

<<<  JORGE ARREGI  •  Odol-emailea  >>>
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nik odola emateari esker jakin 
nuen tentsio altua nuela, horre-
lako gauzak antzemateko balio 
duelako. Orain pilulak hartzen 
ditut eta odola eman dezaket.

Odol-emaileen kopurua jaitsi 
egin dela aipatu dute telebis-
tan berriki. Odol-emaile gehia-
goren beharra dago?
Beti egon da ekimen hau zabal-
tzeko beharra. Hedabideetan 
mila aldiz entzun dugu odol-
emaile berriak behar direla, bai-
na kontzientziazio kanpaina 
bat behar da. Nik adibide bera 
jartzen dut beti: baten bat os-
pitalera badoa ebakuntza egi-
tera, bere buruari galdetzen 
ote dio ebakuntzarako behar 
den odola, plasma edo plake-
tak nondik ateratzen diren? 
Ez da supermerkatura joatea 
eta beti bertan aurkitu deza-
kegun zerbait hartzea. Agian 
uste dugu ospitalera goazela eta 
odola nahieran dagoela, baina 
ez da horrela. Ospitalean odola 
egoteko, norbaitek eman behar 
izan du. Inork ez balu odolik 
emango, zer gertatuko litzateke 
ospitaletan? Zenbat jende hilko 
litzateke? Zenbat ebakuntza 
egin daitezke odol gabe? Mezu 
gogorragoak eman behar ditu-
gu odola emateko kontzientzia 
gehiago zabaltzeko.

Beraz, deialdia egiten duzu 
odol-emaile gehiago lortzeko?
Eibarren badago odola emateko 
kultura. Nik urteak daramatzat 
odola ematen, baina badago as-
koz ere urte gehiagotan odola 
ematen ibili direnak. Gaine-
ra, lehen Eibarren ez zegoen 
odola emateko aukerarik eta 
Bilbora joaten ziren. Jose Mari 
Lupeñak urte askoan antola-
tu du janariaren eta edariaren 
kontua, hutsik egin gabe. Orain 
jubilatuta dago eta zereginean 
erne eta tinko jarraitzen du. 
Jende honi behar den garran-
tzia eman behar zaio.

Orain COVID-19a dugu tar-
tean eta gaitza pasatu dute-
nen plasma lagungarria izan 

daiteke koronabirusa dute-
nentzat. Zuk zeuk gaixotasuna 
pasa zenuen. Nola laguntzen 
duzu orain?
Sendagile batek hobeto eran-
tzungo lioke galdera horri, bai-
na azaltzen saiatuko naiz. Mar-
txoan COVID-19a izan nuen. 
Hilabete egon nintzen etxetik 
irten gabe, gelan bakartuta, bai-
na pasatu nuen. Sasoi hartan ez 
genuen koronabirusari buruz 
gauza asko ezagutzen. Nahi-
ko makal ibili nintzen, baina 
gaixotasunak nolako ondo-
rioak izan ditzakeen ikusita, 
gaitzerdi. Gripe arruntarekin 
eta tuberkulosiarekin gertatzen 
den bezala, gaixotasuna pasa-
tzen dutenek antigorputzak 
sortzen dituzte, eta zenbat eta 
karga biral gehiago izan, anti-
gorputz gehiago izango dituzu. 
Hori odol-plasman aurkitu de-
zakegu eta, Galdakaoko ospita-
lean egiten diharduten ekimen 
baten bitartez, COVID-19a pasa 
dutenen plasma koronabirusa-
rekin gaixorik daudenei jartzen 
zaie. Horrekin gaixoak ez dira 
berehala sendatzen, baina abia-
gailu moduan erabiltzen da eu-
ren sistema inmunitarioa mar-
txan jartzeko. Ikusi da prozesu 
honek nahiko eragin makala 
duela larri dauden gaixoengan, 
baina gaixo berriengan eragin 

handia du. Hau da, gaixotasu-
naren lehen faseetan daudenek 
odol-plasma hori jasotzen ba-
dute, asko laguntzen die.

Odol-plasmak nola lagun-
tzen die?
Aurreko egunean Galdakaon 
esan zidatenez, adibidez, CO-
VID-19arengatik pertsona bat 
normalean hilabete egon ohi 
bada ospitalean, odol-plasma-
rekin astebetera murriztu dai-
teke epe hori. Ez da panazea, 
baina lagungarria da.

Prozesuari dagokionez, odola 
ematea bezalakoa da?
Ez da gauza bera. Hasteko, Gal-
dakaoko ospitalekoek ematen 
dizute txanda. Nik bost aldiz 
eman dut dagoeneko eta aben-
duan berriz emango dut. Gero, 
odol-plasma emateko orduan, 
makina berezi bat erabiltzen 
dute. Odola makinara doa, fil-
tro batetik pasatzerakoan odol-
plasma (odolaren osagai liki-
doa) bereiztu eta hartzen dute, 
eta beste guztia bueltan dator-
kizu. Hori ziklo bat da eta lau 
aldiz errepikatzen dute. Odola 
ematerakoan baino denbora 
gehiago behar da, baina esku-
oheak oso erosoak dira, wifi-a 
dago, telebista, kafea, jatekoa… 
Etxean bezala!

“Odol-
plasmarekin 
astebetera 
murriztu daiteke 
COVIDa dutenen 
ospitaleko 
egonaldia”
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Eibarko Udalak programazioa 
lantzeko tailer teknologikoak 
antolatu ditu Lehen Hezkun-
tzako 3., 4., 5. eta 6. mailako 
ikasleentzat. Oraingo honetan 
Minecraft eta Roblox programa 
arrakastatsuen bigarren edizioa 
antolatu dute eta aurre-matri-
kula egiteko epea hilaren 30era 
arte egongo da zabalik (derri-
gorrez egin beharko da internet 
bitartez, www.eibar.eus/robo-
tika helbidean). 

Tailerra Portalean burutuko 
da, 1. solairuan, abenduko za-
patuetan, eta euskeraz emango 
dute. Prezioa 20 eurokoa da 

Eibarren erroldatuta daude-
nentzat eta 40 eurokoa Eibar-
tik kanpokoentzat. Informa-
zio gehiagorako Udalaren web 
orrian begiratu daiteke.

Minecraft eta Roblox tailer 
teknologikoetan parte hartzeko 
aurre-matrikulazioa zabalik dago

Eguazten arratsaldean aur-
keztu zuten Cimasub 2020, 
Eibarko Nazioarteko Itsaspe-
ko Zinema Zikloaren 19. edi-
zioa Klub Deportiboan. Bertako 
Urpeko jardueren batzordeak 
Udalaren laguntzarekin anto-
latutako zikloan nazioarteko 
itsaspeko zinemaren inguruko 
lan onenetariko eta sarituene-
tariko 27 film labur eta 4 do-
kumental proiektatuko dituz-
te, hiru egunetan: abenduaren 
9an eta 10ean, 19:00etan, eta 
abenduaren 12an, 18:00etan. 
Horrez gain, umeentzat Txiki-
ziklo emanaldia eskainiko dute 
abenduaren 9an, 10:00etan, 
eta familientzat bereziki an-

tolatutako emanaldia, berriz, 
abenduaren 12an izango da, 
11:00etan. Proiekzio guztiak 
Coliseo antzokian izango dira 
eta sarrera doan izango da. 

Argazki erakusketa Topalekuan
Proiekzioekin batera, aurtengo 
egitarauaren barruan argaz-
ki erakusketa ere egingo dute, 
Topalekuan, gaurtik hasi eta 
abenduaren 13ra bitartean. 
Arrate Kultur Elkartearen era-
kusketa aretoak hartuko duen 
erakusketan aurten Cimasub 
lehiaketara aurkeztu dituzten 
argazki onenen artean aukeratu 
dituzten 23 irudi ikusteko au-
kera egongo da.

Nazioarteko Itsaspeko Zinema 
Zikloa eta argazki erakusketa 

Abenduaren 4an, 19:00etan, 
Gernikako bonbardaketari 
buruzko “Markak” dokumen-
talaren proiekzioa eta musika 
zuzenean eskainiko dituzte Co-
liseo antzokian. Lana euskeraz, 
jatorrizko bertsioan emango 
dute, gaztelaniazko azpititu-
luekin.

El_Txef_A proiektua zuzen-
tzen duen Aitor Etxeberriak 
hartu du parte film dokumen-

talaren soinu-bandan. Hannot 
Mintegiak zuzendutako filmak 
Espainiako Gerra Zibilera eta 
Gernikako herriaren historia-
ra gerturatu nahi du publikoa.
Sarrerak 5 euro balio du eta 
Coliseoko leihatilan, astelehen 
eta barixakuetan (17:30etik 
19:30era) eta ikuskizuna hasi 
baino ordu erdi lehenago eros 
daiteke eta, bestela, Kutxabank 
zerbitzuaren bitartez. 

“Markak” zuzeneko musikarekin 
lagunduta proiektatuko dute

Azken urtean Euskal Herrian 
zehar bira arrakastatsua egin 
duen ‘Zaldi urdina’ antzezla-
na jasoko du Coliseoak aben-
duaren 2an, eguaztenean, 
19:00etan. Antzezlana mar-
txoan eskaini behar zuten Ei-
barren, baina pandemiak be-
te-betean harrapatu zuen eta 
atzeratu egin behar izan zuten.

Unai Iturriaga eta Igor Elor-
tzak sortutako eta Ximon Fuch-
sek zuzentzen duen lana da, eta 
‘Zaldi urdina’ deitzen den dro-
garen eraginez hil den 17 urteko 
Aingeruren historiatik abiatzen 
da kontakizuna. Sortzaileek ho-

rrela azaltzen dute antzezla-
na: “Euskal Herrian nahikoa 
da ‘Zaldi zuria’ esatea burura 
etortzeko heroina eta 1980ko 
hamarkada. Eta behin buruko 
errota martxan ipinita, segituan 
etorriko zaizkigu burura beste 
hainbat auzi ere: gazteria eta 
rock musika, askori; hiesa eta 
heriotza, ez gutxiri; gatazka po-
litikoa eta botereen esku beltza, 
beste hainbati. Auzia da droga 
kalean dela, hemen eta orain, 
bere ertz eta erabilera guztiekin. 
Eta, tartean, heroina itzuli dela. 
Hortik izenburu metaforikoa: 
zaldi urdina”.

Heroinaren itzulerari buruz ari 
den “Zaldi urdina” antzezlana 
taularatuko dute eguaztenean
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Pagatxa Emakumeen Elkarteak antolatuta, gaur 19:00etan 
zine-forum saioa egingo da Portaleko areto nagusian. Izas-
kun Rodriguez Elkorok dinamizatuko duen saioan “Las 
horas” Stephen Daldri zuzendariaren filmari buruz arituko 
dira. Sarrera doan da, toki guztiak bete arte (28 lagun onar-
tuko dituzte gehienez).

Arrate Filatelia Elkarteak antola-
tzen duen Exfibar seilu-erakuske-
tak Alfa izango du gogoan aurten, 
100 urte bete baititu. Erakusketa 
domekan zabalduko dute eta aben-
duaren 6ra arte egongo da ikusteko 
moduan, Portalean (astelehenean, 
San Andres egunean itxita egongo 
da) eta ordutegi berezian zabalduko dituzte ateak: astelehe-
netik barixakura bitartean 18:00etatik 20:00etara bisitatu 
daiteke, eta asteburuan, berriz, 12:00etatik 14:00etara eta 
18:00etatik 20:00etara. Bestalde, Luis Mª Dominguezek 
Alfaren omenez sortu duen zigilu-marka nahi duenak do-
mekan, inaugurazio egunean, izango du posta-marka esku-
ratzeko aukera, 11:00etatik 14:00etara.

Pagatxaren zine-foruma Portalean

Domekan zabalduko dute Exfibar
Aurten 150 urte bete dira Igna-
cio Zuloaga margolari eibarta-
rra jaio zela eta, hori dela eta, 
Eibarko Udalak hainbat jardue-
ra antolatu ditu, artistaren lana 
eibartarrei gerturatzeko asmoz. 
Alde batetik, astelehenean San 
Andres elizan “Arrateko itsua”, 
jende aurrean inoiz erakutsi ez 
den margolana ikusteko auke-
ra egongo da. Zuloagak 16 urte 
zituela margotu zuen koadroa 
Chicagon aurkitu zuten Zuloa-
ga Fundaziokoek eta orain dela 
gutxi erosi zuten. Margolana 
abenduaren 1etik 6ra bitartean 
ikusi ahal izango da, 17:00eta-
tik 18:00etara, aldez aurretik 
hitzordua eskatuta (egoiba-
rra2@eibar.eus helbidera ida-
tzi edo 943708423 telefonora 
deitu behar da).

Bestalde, herriko erropa-
dendetan Zuloagaren hain-
bat margolanen kopiak jarriko 
dituzte eskaparateetan. Lan 
guztiak zortzi museo edo era-
kundek lagatakoak dira eta 
eibartarrek zozketa batean 

parte hartzeko aukera izango 
dute, dendetan jarritako mar-
golanen izena asmatuz gero: 
dendan txartela eskatu, bete 
eta bertan lagata, abenduaren 
amaieran egingo den zozke-
tan parte hartu eta 100 euroko 
erosketa-txartela irabaz daite-
ke. Ekimena Eibarko Denda-
rien Elkartearen laguntzarekin 
antolatu dute.

Zuloagaren omenezko egi-
taraua biribiltzeko, “Zuloaga 
barne-barnetik. Los Zuloaga 
de Eibar” izenburupean egin-
dako lau dokumental hauek 
ipiniko dituzte interneten ikus-
gai: “Los valores de los Zuloagas 
y la cuestión social” (Ignacio 
Surez-Zuloaga adituaren eta 
Sara Hidalgo EHUko irakas-
learen eskutik); “Zuloaga eta 
Euskal Herria” eta “Zuloaga 
eta euskal margolariak” (Ismael 
Manterola EHUko irakasleare-
nak); eta “Zuloaga-etxea, lugar 
de encuentro de intelectuales” 
(Margarita Ruyra de Andrade 
adituarena).

Hainbat jarduerarekin 
gogoratuko da Zuloagaren 
jaiotzaren 150. urteurrena

Luis Cerron (Elgoibar, 1960) irakasle eta psikopedagogoak 
“Encuentra el camino. Una historia de búsqueda y felicidad’ 
bere bigarren liburua argitaratu berri du. Lehenak 2008an 
ikusi zuen argia: “Friego, luego existo. Reflexiones desde 
la cocina” izenburuko liburuan filosofia ikasketak eta su-
kaldeko lanak uztartzen ari zela sortutako gogoetak idatzi 
zituen. Gaur egun, garapen eta hazte prozesuetan aholkula-
ri lanetan ari da Cerron eta  bere liburua Eibarren erosteko 
Yraolagoitia liburudendara joan daiteke.

Luis Cerron irakaslearen liburua
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AKEBAI

Eibarren Akebai herri-pla-
taformak Eibar euskaldu-
nagoa egitea du helburu 

eta, bide horretan, euskaratik 
urrutiago daudenak erakartzea 
da erronketako bat. Badihar-
duguk, bere aldetik, ‘101 ele’ 
proiektua jarri zuen martxan 
2016an, Euskal Herrian hitz 
egiten diren hizkuntzen aniz-
tasuna eta aniztasun kulturala 
ezagutarazteko. Jatorri asko-
tako pertsonak elkarrizketatu 
dituzte, Euskal Herrian 101 hiz-
kuntza baino gehiago daudela 
ikusi dute eta, elkarrizketatuen 
esperientzia eta iritziak biltzeaz 
gain, euren hizkuntza nolakoa 
den jaso dute bideo bitartez. 
Beraz, Akebaik proiektua Ei-
barrera ekartzeko proposame-
na egin zion Badiharduguri eta 
‘Eibarren aniztasuna ikasgai’ 
egitasmoa jarri zuten martxan 
iazko ekainean.

Aldamenekoa ezagutzeko
Herriko ikastetxeen laguntzare-

kin, jatorri ezberdinetako Lehen 
Hezkuntzako 10 ikasle eta 10 
guraso elkarrizketatu ditu Ba-
diharduguk. “Guretzat gauza 
berria izan da umeak elkarriz-
ketatzea, erronka polita”, aipatu 
zuten Badihardugukoek eguaz-
tenean egin zen proiektuaren 
aurkezpenean. “Esperientzia 
ederra izan da eta, kantatzeko 
aukera edukitzeaz gain, Egip-
toko jaki gozoak jateko aukera 
izan genuen”, gehitu zuten.

Batetik, wolofera, arabiera, 
txinera mandarinera, urdua, 
ga, portugesa, gaztelania eta 
manjakera hitz egiten duten 
ume euskaldunak elkarrizke-
tatu dituzte; eta, bestetik, ja-
torri ezberdinetako gurasoak, 
Alemania, Senegal, Argentina, 
Katalunia, Kuba, Nepal, Egipto, 
Maroko eta Ipar Irlandakoak. 
“Hemengo aberastasuna bista-
ratu nahi izan dugu. Askotan ez 
dugu aldamenean duguna eza-
gutzen”, adierazi zuten proiek-
tuaren egileek aurkezpenean. 

Elkarrizketak 101l.ahotsak.eus 
webgunean daude jasota, Eibar-
ko atalean.

Ikasketa materiala
‘Eibarren aniztasuna irakasgai’ 
proiektua ez da horretara ba-
karrik mugatu eta 2. fase bat 
landu dute. Eibarren egindako 
elkarrizketetatik abiatuta ikas-
keta materiala prestatu dute 
eskoletan erabili ahal izateko. 
‘Ahotsak ikasgelan’ webgunean 
(ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/

eibarren-aniztasuna-ikasgai) 
jarri dute landutakoa irakas-
le eta herritar guztien eskura, 
erabilera librearekin.

Webgune honetan Eibar-
ko bideo bi daude, bata luzea 
eta bestea motza, eta baita hor 
agertzen dena lantzeko propo-
samen didaktikoa ere. Gainera, 
‘gida didaktikoa’ fitxan sakatu-
ta, lanketa egiteko inprimitu 
daitezkeen fitxa batzuk aurkitu 
daitezke. “Elkar ezagutzeari, eta 
kultura eta ohitura ezberdinei 
balio eman nahi diegu horrela”, 
egileen berbetan.

Ikastetxeek laguntza handia 
eskaini dute elkarrizketatuak 
bilatzeko orduan eta, orain, 
atsegin handiz hartu dute Ba-
diharduguk egindako lana. Hala 
ere, gaur egun egoera berezia 
bizi dugu eta oraindik ezin izan 
dute proiektu honetan jasota-
koa eskoletan landu, baina epe 
luzerako baliagarria den proiek-
tua da ‘Eibarren aniztasuna ira-
kasgai’. ■ 

Lehen 
Hezkuntzako 
10 ikasle eta 
10 guraso 
elkarrizketatu 
dituzte

Aniztasuna irakasgai,
eibartarrok elkar ezagutzeko

Badihardugu Euskara Elkarteak, Eibarren Akebai herri-plataformaren eta Eibarko Udalaren laguntzarekin, ‘Eibarren 
aniztasuna irakasgai’ proiektua burutu du. Eibarko ikastetxeetako aniztasuna jasotzea eta ezagutaraztea helburu, 

herriko aniztasuna erakusten du proiektuak, eta jatorri ezberdineko eibartarrak elkarrizketatu ditu. 
Gainera, ikastetxeetan lantzeko materiala prestatu dute.
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DENBORAPASAK
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EIBAR KLISK BATEAN

Udazken koloreak. FERNANDO SOLANA



Udazken koloreak. FERNANDO SOLANA
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ZERBITZUAK

• Blanca Larrañaga Muguruza. 87 urte. 2020-11-18.
• Dioni Contreras Lopez. 97 urte. 2020-11-18.
• Francisco Villagarcia Barrainkua. 67 urte. 2020-11-18.
• Pako Bergara Goenaga. 91 urte. 2020-11-18.
• Victor Olabarria Basauri. 95 urte. 2020-11-18.
• Donato Amillategi Larrañaga. 79 urte. 2020-11-19.
• Jesus Barbero Rodriguez. 86 urte. 2020-11-19.
• Santi Sarasketa Pildain. 76 urte. 2020-11-21.
• Irene Cid Pumar. 84 urte. 2020-11-21.
• Karmele Etxabe Osa. 51 urte. 2020-11-21.
• Pablo Velasco Elosua. 81 urte. 2020-11-22.
• Bittori Mugerza San Martin. 92 urte. 2020-11-22.
• Angelina Prol Cid. 98 urte. 2020-11-24.
• Angel Arregi Jauregi. 86 urte. 2020-11-24.

Hildakoak

• Samuel Simba Jumain. 2020-11-19.
• Iare Sanzol Sodupe. 2020-11-23.

JaiotakoakBARIXAKUA 27
EGUNEZ |  Lekunberri (Isasi, 31)

ZAPATUA 28
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

DOMEKA 29
EGUNEZ |  Elortza (J. Gisasola, 18)

ASTELEHENA 30
EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 9)

MARTITZENA 1
EGUNEZ |  Mendinueta (Urkizu, 8)

EGUAZTENA 2
EGUNEZ |  Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 3
EGUNEZ |  Zulueta (San Agustin, 5)

BARIXAKUA 4
EGUNEZ |  Morgado (San Agustin, 3)

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



37…eta kitto!
1165. zenbakia

ZORION AGURRAK

ESKELAK,  

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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, IZAR, neska 
haundi, San Andres 
egunian 3 urte egingo 
dozuzelako! Musu 
haundi bat etxekuen 
eta, batez be, Laida 
zure ahiztiaren 
partez.

Zorionak, UNAX!          
San Andres egunian        
3 urtetxo beteko 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANE 
Artetxe Barrutia, San 
Andres egunian 4 urte 
egingo dozuz-eta. 
Asko maite zaittuen 
aitatxo, amatxo 
eta Maialenen eta 
Aizearen partez. 

Zorionak, LUR!! Gaur 
9 urte beteko dozuz-
eta. Aurten ezingo 
dogu alkarrekin 
ospatu, baiña Eibartik 
Donostiara patxo 
eta besarkada pillua 
bialtzen detsugu, 
potxola!!

Zorionak, 
TXOMINTXO!!! 
Datorren eguaztenian 
2 urte beteko dozuz-
eta. Jarraittu alaitsu 
eta bihurri aurpegi 
horrekin. Musu haundi 
bat danon eta, batez 
be, Pelloren partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 28an:  16:00
• 29an: 16:00

“El arco mágico”
Zuzendaria: Vassily Rovensky

1 ARETOA
• 28an: 16:00, 19,00
• 29an: 16:00, 19:00
• 30ean: 19:00
“Hil kanpaiak”
Zuzendaria: Imanol Rayo

2 ARETOA
• 28an: 16:00, 18:30
• 29an: 16:00, 18:30
• 30ean: 18:30
“Corpus Christi”
Zuzendaria: Jan Komasa

ANTZOKIA
• 28an:  18:30
• 29an: 18:30
• 30ean: 18:30
“El año que dejamos de jugar”
Zuzendaria: Caroline Link
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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.

3.2. Errentan
 • Lokala alokagai Urkizuko dorreetan. 
Argia eta zabala, erabilera askota-
rako aproposa. 36 m2. Merke. Tel. 
600776887.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. 08:00etatik 13:00etara. Tel. 
642855788.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Astelehen eta egunetan 
15:00etatik aurrera. Tel. 686064608.

 • Emakumea eskaintzen da etxeko zain-
ketak eta geriatrikoak egiteko (titulua-
rekin). Esperientzia. Baita garbiketak 
egiteko ere. Tel. 688691739.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (tituluarekin) eta garbike-
tak egiteko. 8 urteko esperientzia. Tel. 
603514085.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631477853.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Externa. 
Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta jendea zaintzeko (baita os-
pitalean ere). Tel. 722455875.

 • Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 617571210.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 603683176.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Baita gauez eta aste-
buruetan ere. Esperientzia, erreferen-
tziak eta habilitazio ziurtagiria. Tel. 
604120104. 

 • 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 edozein la-
netarako. Tel. 635802382.

 • 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 pertsonak 
zaintzeko asteburuetan edo orduka. 
Tel. 612245673.

 • Eibarko neska euskalduna eskaintzen 
da nagusiak eta menpekotasun egoe-
ran daudenak zaintzeko. Esperientzia 
eta tituluarekin. Tel. 667376212.

4.2. Langile bila
 • Dekoratzailea behar dugu Eibarko  
denda batean. Esperientziarekin. In-
teresatuek bidali CV ondorengo hel-
bidera:. m.c.agirrezabal@gmail.com

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
 • Aurreko domekan (azaroak 22) umea-
ren zamarra urdin argia galdu ge-
nuen Untzagako harmailetan. Tel. 
660840246. Edurne. 

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