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Eskutitzak

Bidegorriaren puntu beltza

Kostata, baina badirudi laster izango dugula hainbeste aldiz eska-
tutako bidegorria. Eibar inguruan egin diren obra guztiak zailtasun 
teknikoekin lotuta egon dira: autopistaren Txontako V-a, saihesbi-
dearen hiru fase desberdinak, e.a.

Hemen egiten diren hobekuntza guztiak zailak eta garestiak 
izaten dira, baina hori ez da aitzakia izan behar ekintzak ondo ez 
burutzeko.

Tamalez, herri honetako obrak amaitu ezinak direla dirudi: kirol-
degia, industrialdeak, Txonta, Errebal, autobus geltokia... Ez gara 
inoiz gauza izan lehenengoan hasi eta hamaitzeko. Beti behar izan 
dira bi edo hiru proiektu eta, gehienetan, iskanbila soziala sortuz.

Bidegorriarena ez da salbuespena izango. Eta, egia esan, badirudi 
Eibarko obren arima daramala. Bi tramo erabat desberdinak ditu.  
Bi ekipo tekniko desberdinen soluzioak izango balira bezala, eta 
elkar oso gaizki lotutakoak.

- Bigarren tramoa deituko diogunak, autobidearen sarrerako 
errotondatik ehun metrotara dagoen zubitik Elgoibarko bidegorri-
rainoko zatiak, ongi pentsatutako soluzioak ditu. Tramo zaila da, 
baina irteera bikainak aurkitu dituzte oztopo guztiak gainditzeko, 
Maltzagako korapiloa barne.

- Aldiz, lehenengo tramoa, Azitain eta autobideko errotonda pasa-
tu artekoa, oso gutxi pentsatu eta landutakoa dela dirudi. Hor dago 
puntu beltza, autobideko sarrera zeharkatzeko zebra-pasagunean. 
Bigarren zatian hain ondo erabili diren zubiak eta pasarelak falta 
dira autopistaren sarrerako zubipetik pasatzeko. Hemen ere beste 
begirada bat bota beharko zaio lehenengo tramo horri, eta ez dirudi 
hain zaila denik.

Hainbeste denbora zain egon ondoren, ez dugu merezi proiektua-
ren akats horregatik bizia jokatzen ibiltzea zebra-bide madarikatu 
horretan.

J.E.A.

“Birus honetatik ezagutzen dugun hurbilena saguzarretan aurkitu 
da. Baina ez dugu birusa bera saguzar batean topatu eta, zeluletan 
sartzeko dituen giltzak ikusita, gugandik hurbilago egongo den 
beste ugaztunen batetik pasatuko zen gizakiongana. Gordailua 
topatzea garrantzitsua izan daiteke. Hau hasi zenean ikertzaileon 
artean eztabaida sortu zen, ea saguzarrekin lanean jarraitu behar 
genuen: kezka ez zen saguzarrek birusa pasako ote ziguten, guk 
eurei pasako ote genien baizik, horrela SARS-CoV-2arentzat 
gordailu berri bat sortuz. Horixe gertatu da bisoi abeltegiekin: 
gordailu berriak bihurtu dira eta, kolonia handiak direnez, birus 
horren birkonbinaziorako eta aldaketarako laborategi bihurtu 
dira. Berdina gertatzen da txerrien kasuan gripearekin”.

JOXERRA AIHARTZA, saguzarretan aditua

"Gure buruari galdetu behar dioguna ez da robotak gizakien 
klonak izan behar diren,  baizik eta gure bizitza robot horien 
laguntzarik gabe bizi ahal izango dugun. Beste espeziekiko gure 
desberdintasuna elkarrekin lan egiteko dugun ahalmenean dago, 
bakoitzaren ahalegina taldean batu eta progresoa sortzeko dugun 
gaitasunean. Ez dakit robotek halakorik egin dezaketen. Tekni-
fikazioak, dena dela, badu bestelako eraginik ere: geure buruari 
galderak egitea baztertzeko izan dezakeen joera. Ikusten dudanean 
nire bezeroek nahiago dutela kartzelara joatea lapurtutakoa itzul-
tzea baino, hor kasinoaren kapitalismoa nagusitzen da, zaila bada 
ere ulertzen. Baina gizarte honetan erruaren zentzua oso ahula da; 
jakin beharko zenuke komunitatearen aurrean egiten duzunaren 
arduraduna zarela”.   

TXEMA MONTERO, abokatua

Astean esanak
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>>>  Eibarko Baso Biziak tal-
dekoek hainbat argazki bidali 
dizkigute, “Akondian gerta-
tzen ari dena salatzeko. Bide 
guztiak apurtuta daude. Akon-
dian ez ezik Kalamua aldean 
ere berdintsu dago. Azurtza-
ko bidea ere egoera latzean, 
San Salbadorretik Goimen-
dira doana antzerako, Ama-
zabalegitik Urkora doana ere 
guztiz hondatuta… eta beste 
asko egoera berdinean daude”. 

Aldameneko argazkian, 
Usartzatik Kalamuara bidean, 
Klub Deportiboaren bigarren 
iturria eta inguruak ikusten 
dira, erabat lokaztuta.

>>>  Euskal Kostaldeko Geo-
parkeak familia osoari zuzen-
dutako bisita gidatuak prestatu 
ditu Gabonetarako eta proposa-
men ezberdinak eskainiko ditu, 
“bertako ondare geologikoa, 
kulturala eta naturala ezagu-
tu eta bizi ahal izateko”. Bes-
teak beste, Geoparkeko flyscha 
uretatik ezagutzeko itsas-ibi-
laldiak, Geoparkearen bar-
nealdean familiartean egiteko 
jarduerak edota proposamen 
kulturalak eskainiko dituzte 
Deban, Mutrikun eta Zumaian. 

Bisita gidatuen egutegia, ba-
koitzari buruzko informazio 
zehatza eta ordutegiak www.
geoparkea.eus webgunean kon-
tsultatu daitezke eta, erreserba 
egin nahi izanez gero. aipatu-
tako helbide horretan bertan 
egin daiteke. Bestalde, Gabo-

netarako eskaintza berezia 
osatzeko, bi tailer egingo dira: 
alde batetik, abenduaren 26an 
(zapatua), Deban, Mutrikun 
eta Zumaian hainbat parke eta 
lorategi aukeratu dituzte, zen-
tsoa egiteko eta, bestalde, in-
guruko animaliak ezagutzeko 
oinatzen tailerra antolatu dute 
Itziarren, abenduaren 30erako 
(eguaztena).

Akondia eta beste mendi 
askotako bideak “egoera 
negargarrian” daudela 
salatu du Baso Biziak-ek

Bisita gidatu bereziak prestatu 
ditu Geoparkeak Gabonetarako

TUTULUMENDI

Idurre Iriondo
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>>>  2021erako Udalaren au-
rrekontuaren zirriborroa 36,2 
milioi eurokoa da eta, aurten-
goarekin (45,8 milioi euro) 
alderatuta, %21eko jeitsiera 
dauka, pandemiak herriko 
ekonomian eragindako kri-
siaren eraginez. Hala azaldu 
zuten aurreko barixakuan Jon 
Iraola udal bozeramaileak eta 
Ana Telleria Ogasun zinego-
tziak. Jaitsierako beste faktore 
bat Udalen Finantzaketarako 
Foru Funtsari zuzenean lotuta 
doa: 2019an gure herriak 20 
milioi euro jaso zituen bertatik, 
2020an 18 milioi, eta datorren 

urterako jeitsiera are handiagoa 
izatea espero da. Gauzak horre-
la, inbertsioetarako kopurua 
aurtengoa baino %62 txikiagoa 
da (4,6 milioi euro). Hala ere, 
azpimarratu zutenez, “gizarte 
arlorako gastuan ez da murriz-
ketarik egin, 3,8 milioi euroei 
ezer kendu barik eutsi zaie”. 
Eta herriko kirol elkarteei zein 
kultura eta gizarte arloan lan 
egiten dutenei laguntzeko 17,1 
milioi euro aurreikusi dituzte.

Bestalde, Eibarko sozialistek 
zirriborroari hainbat zuzenketa 
egin dizkiote, “pandemiak era-
gin duen egoerari erantzuteko”.

>>>  Aurreko barixakuan pren-
tsaurrekoan aurkeztu zituzten 
2021erako Udal aurrekontua-
ren zirriborroari EH Bilduk 
egin dizkion zuzenketak Igo-
ne Lamarain eta Gorka Erras-
ti taldeko ordezkariek. Azal-
dutakoari jarraituta, guztira 
30 emendakin edo zuzenke-
ta aurkeztu dituzte eta horien 
balioa 3.562.000 eurokoa da, 
orotara. Bilduko zinegotzien 
berbetan, “COVID-19aren 
osasun larrialdirari eta honek 
ekarri duen krisi ekonomikoa-
ri aurre egiteko bigarren Talka 
Planak berezibiziko garrantzia 
izan beharko du 2021eko aurre-

kontuan. Bestalde, EH Bildu-
ren negoziaketarako prestuta-
suna argi gera dadin, aurten ez 
dugu osoko emendakinik aur-
keztu”. Hain zuzen ere, udal tal-
dearen eta oposizioko taldeen 
arteko negoziazioak aste ho-
netan hasi dira. Nabarmendu 
zutenez, “aurrekontu xumea da 
2021erako planteatzen dena. 
Krisi ekonomikoan gaude mur-
gilduta eta Udalean ere nabari 
da. Martxoan esan genuen be-
zala, 2020.a eta 2021.a talka 
eta erreskaterako urteak izan 
behar dira, pertsonen, fami-
lien eta autonomoen ondoan 
egoteko urteak”.

36,2 milioi euroko aurrekontu 
zirriborroa aurkeztu du Udalak

30 zuzenketa egin dizkio EH Bilduk 
Udal aurrekontu proposamenari
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>>>  Atzo arratsaldean jaso 
zuen Arrate Elizondoren fa-
miliak …eta kitto! Euskara El-
kartearen Gabonetako otarra.  
7.642 zenbaki saritua kalean 
erosi zuen Arratek. Bere ordez, 
etxekoek jaso zuten 1.500 eu-
roko balioa duen otar ederra. 
Saria El Corte Inglesean bertan 
eman zieten ...eta kitto! Euska-
ra Elkarteko eta El Corte Ingle-
seko ordezkariek. Zorionak eta 

on egin! Bestalde, ...eta kitto! 
Euskara Elkarteak eskerrak 
eman nahi dizkio zozketarako 
rifak erosi dituen jende guztiari, 
baita zozketa antolatzea posible 
egin duen Eibarko El Corte In-
glesari, euren babes eta lagun-
tzarengatik. Rifak salduta bildu 
den diru guztia gure herrian 
euskararen erabilera sustatzera 
bideratuko proiektuak aurrera 
ateratzeko erabiliko da.

>>>  Zaporeak proiektuaren 
inguruko erakusketa aurkeztu 
zuten atzo Mallabian, Kontze-
juzarran. Bertan elkartasunez-
ko produktu ak (ur botilak, egu-
tegiak eta musukoak) ipiniko 
dira salgai. Mallabiko Udalak 
antolatuta, abenduaren 23ra 
arte egongo da ikusgai, arratsal-
deko 17:00etatik 19:00etara.

Zaporeak-en 
erakusketa 
Mallabian

>>>  Gurutze Gorriak urtero 
antolatzen duen “Haien esku-
bideak jokoan”, haurrentzat 
jostailu berriak jasotzea hel-
buru duen kanpainarekin bat 
egin dute La Salle ikastetxeko 
Tandanacui eta Proega taldeek, 
baina COVID-19k eraginda-
ko egoerak ez duenez baimen-
tzen ohiko ekintzarik, Guru-
tze Gorriari eta beharra duten 
umeei laguntzeko beste modu 
bat asmatu dute: “Ikasleen ar-

tean  sentsibilizazio-jardunal-
diak egiteaz gain, kanpaina-
ren harira pegatinak igorriko 
ditugu, bakoitza euro batean, 
horrela gela bakoitzean hor-
mairudiak betetzeko. Gurutze 
Gorriak esandakoari jarraituz, 
pegatinei esker biltzen dugun 
dirua Eibarko AFEDE eta Je-
ronimo dendetan trukatu ahal 
izango diren jostailu-bonoetan 
erabiliko dugu”. Kanpainaren 
bonoak dendetan daude salgai.

Gurutze Gorriaren 
kanpainari laguntzeko 
pegatinak egin dituzte

Arrate Elizondok irabazi du  
...eta kitto!-ren Gabonetako otarra

>>>  Astelehenean hasi zituzten 
fresaketa eta asfaltatze lanak 
Errebal kalean, San Agustin eta 
Julian Etxeberria kaleen artean 
eta, lanak amaitu bitartean, ka-
learen zati hori zirkulaziorako 
itxita egongo da.

Errebalgo lanak 
azken txanpan  
sartuta daude
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>>>  Asteleheneko intzidentzia-
tasa 473,46 zegoela eta, Eibar 
semaforo gorritik laranjara iga-
ro zen eta, beraz, martitzenetik 
aurrera tabernak zabaltzeko 
baimena daukate gure herriko 
ostalariek eta hala egin dute 
gehienek, nahiz eta batzuek 
nahiago izan duten egun batzuk 
itxaron ateak zabaldu aurre-

tik, kutsatu kopuruaren datuen 
eboluzioa nolakoa den ikuste-
ko. Martitzeneko (469,79) eta 
eguazteneko (447,77) datuen 
arabera, intzidentzia-tasak 
beheranzko joerari eusten dio.

Ez zen hori izan eguneko al-
biste on bakarra,  COVID-19ak 
kaltetutako Eibarko 108 osta-
laritza establezimenduk Uda-

lak martxan jarritako lagun-
tza-lerro berezia jasoko dutela 
jakinarazi zuten eta. Udalak 
100.000 euro jarri ditu progra-
ma horretarako, “osasun krisiak 
sektore kaltetuenetako batean 
eragindako ondorioak arintze-
ko” asmoz. Horrela, dirulagun-
tza hori jasotzeko Udalak eza-
rritako baldintzak bete dituzten 
tabernek eta jatetxeek 500 eta 
850 euro bitarteko laguntza ja-
soko dute eta, kasu batzuetan, 
150-200 euro gehiago emango 
dizkie Udalak.

Herriko taberna ia guztiak 
berriz zabaldu dituzte

85 URTEKOEI 
OMENALDIA
Untzagako jubilatu etxeak 
85 urtetik gorako bazkideei 
omenaldia egingo die bihar, 
urteroko moduan: 12:30ean 
San Andres elizan meza os-
patuko dute, jubilatu etxeko 
gitarra taldearen parte-har-
tzearekin. Meza amaitu eta 
gero, omenduei oroigarriak 
banatuko dizkiete eta, egita-
raua biribiltzeko, piskola-
bisa egingo dute, elizako 
klaustroan.

IPURUAKO 
JUBILATUAK
Aurten ezin izan dutenez 
ezer antolatu, Ipuruako ju-
bilatu etxeko zuzendaritzak 
bazkideen artean zozketa 
egin du eta Gabonetarako 
115 lote banatuko dituz-
te. Irabazleen zerrenda 
iragarki-taulan ipini dute eta 
eurekin kontaktuan ipiniko 
dira, oparia jasotzeko hi-
tzordua emateko (astelehen, 
martitzen eta eguaztenean, 
16:30etik 18:30era). Zalan-
tzarik izanez gero, deitu 
943202862 telefonora.

AUTUAN
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Aurreko urteetan bezala, 
Eibart elkarteak antola-
tzen du Gabonetako Ar-

tisau Azoka, eta aurtengoa 16. 
edizioa izango da, bizi dugun 
egoeran bereziena bihurtuko 
duena. Isabel Orozko elkarte-
ko ordezkariak dioenez, “lan 
asko eman digu oraingoko hau 
antolatzeak, hartu beharreko 
neurriek ere horrela eskatuta. 
Aurtengo azpiegiturak estali-
tako espazioa izango badu ere, 
aldi berean gune irekia izango 
da; hau da, sartzeko eta irte-
tzeko ate askorekin, batez ere 
korrientea sortzeko”. 

Azokak Gipuzkoako Diputa-
zioaren ditu-laguntza du eta Ei-
barko Udalak ere kolaboratzen 
du. Hori bai, oraingoan postu 
gutxiago izango ditu, “urte ho-
nek ez dituelako gauzak erraz-
tu”. Aurreko urteetan hama-
lau izaten ziren postuak. Eta 
zozketak eta opari-bonoak ere 
hurrengo edizioetarako laga 
dituzte: “Ezin dugu halakorik 
eskaini: udaberrian ez genuen 
ezer fakturatu, udako sasoia 
ere oso-oso flojoa izan zen eta, 
amaitzeko, udazkenean ez dugu 
ezer saldu izan”. 

Oso pozik daude Eibart el-
kartekoak ikusita Azokak au-
rrera egin duela, eurentzat ur-
teko garrantzitsuena izaten 
delako: “Nabarmentzekoa da 
hainbeste egunetako azokak 
bakarrik hiriburuetan egiten 
direla”. Donostia, Bilbo eta Gas-
teizekoak kenduta, ez dago ha-
lakorik, Durangoko Liburu eta 
Disko Azokarekin batera egiten 
dena salbu.

10 postu lan finena eskaintzen
Euren produktuak gure eskura 
ipiniko dituzten postuak hona-

koak izango dira: Otrora Design 
(larrua eta oihalak), Pottkera-
mika (zeramikazko lanak), Ziku 
Bitxiak (zilarrezko bisuteria), 
Eskulan (beirazko lanparak, 
ispiluak eta beirazko bisute-
ria), Nieves Maidagan (larruzko 
artikuluak eta mache paperez-
koak), Hartara (motxilak, pol-
tsak eta nezeserrak), Calma-
da Shop (emakumearentzako 
erropa), Juan Pablo Jimenez 
(makrame-bisuteria), Kilikili-
ma (euritako eta pañuelo pin-
tatuak, pintatutako oihal-bi-
suteriarekin batera) eta Egoitz 
Mendi (serigrafia erropetan eta 
beste hainbat gailuetan -kika-
rak, esaterako-).

Betiko lez, “maitasun han-
diz eskuz egindako produk-
tuak egongo dira salgai Untza-
gan jarritako azokan. Jakina, 
Olentzerok ere aukera ona 
izan dezake zakua opari ori-
ginalez betetzeko. Kalitatezko 
produktuak izaten dira beti: 
“Bakarrak, errepikaezinak eta 
kutsu berezia dutenak”. Un-
tzaga toki aproposa dela dio-
te antolatzaileek, “erdialdean 
egonda inguruan ere jende asko 
dabilelako”. Izan ere, jendeak 
erosketa-esperientzia berezia 
bizi dezake azokan, merkata-

Artisau Azoka: 
ia hiru asteko 
aukera bikaina
Gabonetako Artisau Azokak ateak zabalduko ditu 
aurten ere. Arazoak arazo, Eibart elkarteak egindako 
ahaleginek fruitua eman dute eta gaurtik hasita 
(arratsaldeko 17:00etan zabalduko dute) Errege 
egunaren bezperara arte iraungo du Untzagan. 
Abenduaren 18tik urtarrilaren 5era arte goiz eta 
arratsaldeko ordutegian zabalduko dute Azoka, 
11:00etatik 14:30ak arte eta 17:00etatik 20:30era arte, 
hurrenez hurren. Tarte horretan bakarrik bi egunetan 
egongo da itxita instalazioa: abenduaren 25ean eta 
urtarrilaren 1ean.

Gabonetako 
Artisau Azokaren 
16. edizioa 
da gaur hasi 
eta Errege 
bezperara arte 
iraungo duena
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ritza-gune handietan bizi ezin 
den esperientzia hurbil eta per-
tsonalarekin.

2005ean sortutako elkartea
Artisau-lanak egiten dituzten 
Eibarko sortzaileen jardunari 
plataforma bat eskaintzeko as-
moz orain dela hamabost urte 
sortutako elkartea da Eibart, 
“eta berau zabalik dago baldin-
tza horiek betetzen dituzten eta 
elkartearen antolaketa eta gara-
penean parte hartu nahi duten 
guztientzat”. 

Elkartearen jarduera nagu-
sia artisautza-azoken muntaia 

da. Maiatzeko azken astebu-
ruan Euskal Jaiko azoka an-
tolatzen dute; Klub Deporti-
boarekin elkarlanean. Eguerdi 
aldera egiten den azoka horre-
tan euren lanak erakusteko in-
teresa daukaten herriko arti-
sau guztiek har dezakete parte, 
eta baita kanpotik etorritako 
artisau gonbidatuek ere. 

Gabonetako hau da urteroko 
bigarren jarduera, “elkartearen 
proiektu garrantzitsuena”. Ia 
hiru aste hartzen ditu eta Ei-
barko Udaleko eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko laguntzarekin 
prestatzen dute.

Segurtasun-neurri guztiak hartu dituzte Azoka antolatzerako orduan. Argazkian iazko azpiegitura.

Maitasun 
handiz eta 
eskuz egindako 
produktuak 
egongo 
dira salgai, 
Olentzerok 
zakua opari 
originalez 
betetzeko

Hilaren 25ean eta urtarrilaren 1ean itxita egongo da instalazioa.
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Ane urduri dago erakuske-
tarengatik, baina ilusio 
handiz egiten dio aurre. 

Maite Ane lasaitzen saiatzen da. 
Berak eskarmentu handia du 
horrelako kontuetan, ibilbide 
luzeko margolaria baita. “Ondo 
gogoratzen dut nire lehen era-
kusketa”, dio Maitek, “Porta-
lean izan zen, 2001ean, pezete-
tatik euroetara pasa ginenean. 
Lutxi I izan zen erakusketaren 
izenburua, amama Lutxiren 
omenez”.

Aneren lehen erakusketa 
izanik, jendearen erantzunak 
arduratzen dio. “Aneri asko 
eragiten dio jendeak izan de-

zakeen tolerantzia eta enpatia. 
Erakusketa honek balio deza-
ke ikusteko gaitzak eta ezber-
dintasunak izan arren, denok 
pertsonak garela. Arteak ez du 
ezberdintasunik egiten, espre-
satzeko modua da eta edonork 
egin dezake”, Maiteren ustez. 
“Erakusketa honekin jendeak 
bere ikuspuntua aldatu deza-
ke”, Aneren iritziz.

Maite Arriagak arte eta sor-
kuntza tailerra du Ubitxan, 
Biharrianen, eta hainbat ikas-
lek erakusketak egin izan di-
tuzte. Anek, hori ikusita, berak 
ere erakusketa egin nahi zuela 
pentsatu zuen eta erakusketa 

prestatzen hasi ziren. “Nik ere 
margolan berriak nituen eta 
erakusketa egiteko asmoa nuen. 

Beraz, hobe biok elkarrekin egi-
tea”, Maitek kontatu digunez.

Artikulu hau lantzeko eure-
kin bildu ginenean erakuske-
tarako margolanak aukeratzen 
zenbiltzan oraindik, asko sortu 
dituzte-eta. “Koadro pila bat 
margotu ditut, 100 inguru”, dio 
Anek. “Nik ere ez dakit zenbat 
jarriko ditudan erakusketan, 
baina dakidana da formatu 
handiko koadroak jarriko di-
tudala”, Maitek esan digunez.

Arteterapiatik margolaritzara
Ane orain dela hiru urte hasi 
zen Maiterekin margotzen. Bai-
na nola hasi zen euren arteko 

“Katuak 
marrazten ditut 
batez ere, ez 
zaidalako beste 
ezer irteten”, dio 
Ane Gonzalezek

Margotzea baino gehiago
Maite Arriagak eta Ane Gonzalez Nestaresek margolanen erakusketa zabaldu dute gaur Topalekuan eta hilaren 

27ra arte egongo da zabalik (astelehenetik barixakura 19:00etatik 21:00etara; asteburu eta jaiegunetan 12:00etatik 
14:00etara eta 19:00etatik 21:00etara). Aneren lehen erakusketa izango da hau eta Maiterekin klaseetan egindako 

lanak jarriko ditu ikusgai. Maitek, bere aldetik, lan berriak aurkeztuko ditu.



ERREPORTAJEA 11…eta kitto!
1168. zenbakia

harremana? “Nire lagun Jaio-
ne Aneren irakaslea izan zen 
eta, bere anaiarekin izan zuen 
esperientziagatik, bazekien 
margolaritza lagungarria izan 
zitekeela Anerentzat”, kontatu 
digu Maitek. Horrela, Aneren 
gurasoekin harremanetan ja-
rri eta urtarrilaren 3an 20 urte 
beteko dituen neska bere taile-
rrera joaten hasi zen.

Maiterekin hasi aurretik 
Anek bazuen margolaritzare-
kiko zaletasuna. “Etxean mar-
gotzen nuen”, Anek dioenez. 
“Orain Maiterekin pozik nago, 
oso jatorra delako”.

Hasieran, Ane arteterapia 
egiten hasi zen. “Arteterapiako 
klaseak oso kreatiboak dira, ez 
dira aurrez pentsatutako ideie-
tatik abiatzen eta irudiak go-
gora ekarriz koadroak lantzen 
dituzte. Horrela, irudiek asko 

diote margolariaren inguruan”, 
Maitek esan digunaren arabe-
ra. Urtebetez arteterapia egin 
ondoren, Maiterekin margola-
ritza ikasten jarraitu du Anek 
eta maila asko hobetu duela 
uste du.

Anek animaliak asko maite 
ditu eta animaliak margotzea 
gustatzen zaio. “Katuak marraz-
ten ditut batez ere, ez zaidalako 
beste ezer irteten”, esan digunez. 
“Pertsonak marrazten saiatzen 
naiz, baina ez zaizkit irteten, 
katuak edo txakurrak irteten 
zaizkit”, Anek dioenez.

Maitek, ordea, zuzendu egi-
ten dio: “Baduzu Minnie Mou-
seren koadro bat”. Irakasleak 
dioenez animaliekiko sentsibi-
litate berezia du ikasleak. “Ani-
maliak pertsonak baino gehiago 
gustatzen zaizkio, niri bezala”, 
dio barrez. ■

“Arteak ez du ezberdintasunik 
egiten, espresatzeko modua da 
eta edonork egin dezake”, Maite 
Arriagaren ustez

Maite Arriaga eta Ane Gonzalezen erakusketa gaurtik hilaren 27ra arte egongo da zabalik Topalekuan. EKHI BELAR
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Eibar Ospitaleak 130.000 kontsulta jaso zituen bere lehenengo 
urtean; Diputazioak kudeatutako bi egoitza-unitate soziosa-
nitario abiatu zituzten. Bittor Sarasketako lantegi zaharreko 
pareta erori zen, zorionez azpian inor harrapatu barik. Gizalde 
boluntariotza sustatzeko zerbitzuak arreta eskaintzeko bulegoa 
zabaldu zuen Ardantzan. Anbulategiko larrialdi-zerbitzuaren 
ordutegia aldatu eta murriztu zuten. Eibar Eskubaloia saritu 
zuten Gipuzkoako Kirol Galan. Ferreiro-Zeni bikoteak bere-
ganatu zuen I. San Andres pala txapelketa. Huntza taldekoak 
Udal Euskaltegiko ikasleekin izan ziren. Bartzelonan bizi den 
Gorka Aizpurua eibartarrak saria irabazi zuen Espainiako Di-
seinu Grafikoko Sarietan. Eibart elkarteak Gabonetako 15. Ar-
tisau Azoka antolatu zuen.    

1- B. Sarasketako lantegi zaharreko horma jausi zen. 2- Eibartik 
ere Gasteizera joan ziren 1.080 euroko pentsioak eskatzera.  
3- Sergio Rodriguez nagusitu zen Gipuzkoako txapelketako ti-
raldi berezietan. 4- Olano diputatu nagusiak Eibarko Ospitalea 
bisitatu zuen. 5- De los Toyos alkateak saria eman zion Jon Mi-
kel Lejardi Eibar Eskubaloiko ordezkariari. 6- Huntza talde-
koak Udal Euskaltegiko ikasleekin izan ziren.

1 2

3

4

5 6



Ukaezina da martxotik bizi dugun pandemiak hainbat arlotan eragin duela, eta 
zenbaitek gorriak ikusi dituela bizi dugun osasun-egoeraren ondorioz. Hala ere, 
azken asteotan Euskal Herrian ezarritako neurriak aztertuz gero, esan daiteke 
ostalaritza izan dela bete-betean harrapatuta geratu den sektorea. 

Txin-txin,
diruaren hotsa

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Nola eragin die itxialdi honek Eibarko ostalariei? Zein egoeratan daude orain? 
Zein alternatiba proposatzen dituzte egoera hobetu dadin? Nola aurreikusten dute 
etorkizuna? 
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IKER ITURRICASTILLO
Ongi Etorri tabernako 
bazkidea

“Bizitzen ari garen egoerari aurre 
egiteko gobernuak emandako 
laguntza barregarria da. Egoera 
hobeto aztertu beharko luketela 
uste dut”

ANGEL IBARLUCEA
Gipuzkoako Ostalaritza 
Elkarteko presidenteordea

“Lehenak izan ginen ixten, eta 
zortzi hilabete eta gero itxita 
egon gara, kalte-ordainik jaso 
gabe. Horregatik, erreskate-
plan bat eskatzen diogu Eusko 
Jaurlaritzari”

IRATI SAMPAYO
Buenos Aires tabernako
langilea

“Ostalaritzak ez dauka errurik, eta 
bestelako neurriak hartu beharko 
lirateke. Ondo dago neurriak 
hartzea, baina ostalaritza ixtea ez 
dut egokia ikusten”

DIEGO BERISTAIN
Hirurok tabernako jabea

“Gaztelaniaz esaten den bezala 
renovarse o morir, eta horixe da 
guk egin duguna. Berrasmatu 
egin behar izan dugu gure 
jarduna, taberna hanburgeseria 
bihurtuz”

Zer diote elkarrizketatuek?

Eibarko ostalaritzaren egoe-
raz jarduteko, gure herriko 
ostalari gazteen testigantzak 
bildu ditugu lerrootan, bakoi-
tzaren egoera gertutik ezagu-
tzeko asmoz.

Batetik, Eibarko erdigunean 
dagoen Ongi Etorri taberna-
ren izenean Iker Iturricastillo 
daukagu. Ikerren hitzetan “argi 
dago pandemiak oso gogor era-
gin digula guztioi hasieratik, 
baina gure sektorea zigortue-
netarikoa izan da, zalantzarik 
gabe”. 

Bestetik, Buenos Aires ta-
berna dugu, gazteon artean 
oso ezaguna dena. Bertako 
langilea den Irati Sampayok 
horrela diosku: “Lehen bai-
no askoz gutxiago fakturatzen 
egon gara, guretzat emanko-
rrena asteburuetako poteoak 
dira-eta”.

Gainera, Hirurok tabernako 
jabeak, Diego Beristainek, hau-
xe gehitu du: “Apiriletik hona 
buruari mila buelta ematen 
aritu naiz, negozioa nola bizi-

berritu pentsatzen; oso egoera 
larria bizi dugu”.

Azkenik, tabernari eta osta-
lari hauen ideiak beste ikus-
puntu batetik borobilduko 
dituen Angel Ibarlucea Gipuz-
koako Ostalaritza Elkarteko 
presidenteordearen hitzak ja-
soko ditugu. 

Esan gabe doa lau gonbidatu 
horien atzean Eibarko taberna 
eta jatetxe guzti-guztien aho-
tsak daudela, hasi auzoetako 
txikienetatik eta erdialdeko 
handienetara.

Ezer baino lehen gogora de-
zagun pandemiaren hasiera-
tik hona zein prozesu bizi izan 
duten tabernariek. Martxoan 
egun batetik bestera ateak itxi 
behar izan zituztenetik, hain-
bat fasetatik, zein baino zein 
gogorragoa, igaro behar izan 
dute: terrazetan bakarrik zer-
bitzatu beharra, ireki bai baina 
aforoa murriztuta, mahaien 
arteko distantziak zaindu eta 
mahaikide kopurua muga-
tu beharra… Azaroaren 5ean 

“Jendearekin 
elkartzea, 
zerbait hartzea, 
zapatuetan 
lagunekin kalean
afaltzea... Eibar oso 
triste dago” 
Irati

“Erreskatea 
behar dugu, diru 
laguntzarik gabe 
gutako askok 
ezingo dugulako 
aurrera egin, eta 
itxi egingo dugu”
Diego
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berriz ere erabateko itxialdia 
ezarri zen arte.  Aste honetan 
eremu gorritik atera da Eibar 
eta berriro ateak zabaltzeko 
aukera eman zaie. Hala ere, 
tentuz jokatu beharra dago, ba-
dakigu-eta egun batetik bestera 
nola aldatu daitezkeen gauzak. 

Egoera honi aurrea hartu-
ta, berrasmatzeko ahaleginak 
egiten aritu dira etengabean 
ostalari hauek beren negozioak 
bizirik euste aldera. “Publizi-
tatean inbertitzea erabaki ge-
nuen, jendeak egiten genuena 
ezagutu zezan: karta berria sor-
tu, post-ak argitaratu, enkar-
guak etxeetan banatzeko mo-
torra erosi…” diosku Hirurok 
tabernako jabeak. Bestalde, ai-
tortu digu negu beltza datorrela 
aurretik, eta eguraldi kaxkarra-
ri begirako inbertsioak egitea 
ere planteatzen ari direla, hala 
nola, karpa berogarriak, euri-
tarako sonbrillak… 

Beste hainbatek, ordea, ez 
dauka horrelako zerbitzurik 
eskaintzeko aukerarik, izan ere, 
“ezinezkoa izan zaigu kafea edo 
janaria etxera eramateko zerbi-
tzuak dakartzan gastuak gure 
gain hartzea. Gure enpresa ez 
zen helburu horrekin sortu eta, 
ondorioz, ez gara horretarako 
prest egon”. Ikerren hitzak dira 
aurrekoak. Era berean, Buenos 
Aires tabernako langileak ere 
hauxe azpimarratu du: “Guk 
ez dugu janaririk eskaintzen, 

eta kafea banatzeko bakarrik 
ez du merezi taberna irekitzea”. 

Beharginak kaleratzearena 
ez da gure protagonisten ir-
tenbideen artean sartzen; izan 
ere, inork ez du langilerik ka-
lean utzi; ezta gutxiagorik ere. 
ERTEan egon dira edo daude 
gehienak, egoera noiz hobe-
tuko zain. 

Gipuzkoako Ostalaritza 
Elkarteko presidenteordeak 
horrela azaldu digu: “Elkarte-
kideei ERTEak, jarduera uztea-
gatiko prestazioak, dirulagun-
tzak, Elkargiko maileguak eta 
abarrekoak kudeatu dizkiegu. 
Horrez gain, informazio egune-
ratua bidali zaie momentuoro 
eta 30 Webinar informatibo 
baino gehiago egin dira egu-
neko neurriak azalduz eta go-
mendioak emanez”. 

Dirulaguntzen inguruan gal-
detuz gero, gure protagonistak 

bat datoz, eta horrelako ka-
lifikazioak erabiltzen dituzte 
erantzuna emateko: “Barrega-
rria da ematen diguten lagun-
tza”, “Laguntza baino, limosna 
esango nuke jasotzen dugu-
la”... Ostalarien ikuspuntutik 
ez da nahikoa jasotzen ari diren 
babes ekonomikoa, horrek ez 
die-eta zulotik ateratzeko lain 
ematen.

Taberna eta ostalarien ezine-
gona eta kexak gizarteratzeko, 
azken aste hauetan manifesta-
zioak antolatu dira Eibarren. 
Elkarretaratze horietan “gober-
nuak duen enpatia falta ikusita, 
erakutsi nahi diogu zein den 
langileon eta jabeon egoera” 
dio Ikerrek. Horrela gehitu du 
Diegok: “Erreskatea behar du-
gula ikusi behar dute, dirula-
guntzarik gabe gutako askok 
ezingo dugulako aurrera egin, 
eta itxi egingo dugu”. 

Gipuzkoako Ostalaritza 
Elkarteak #luchandoporvo-
sotr@s traola zabaldu du sare 
sozialen bitartez, sektore-kate 
guztia batzeko xedearekin, ez 
bakarrik ostalaritzako langi-
leei erreferentzia eginez, baizik 
eta haren atzean dauden esta-
blezimenduei ere, hala nola, 
fruta-saltzaileak, harakinak, 
arrain-saltzaileak, banatzai-
leak, garraiolariak, sagardo- 
edo txakolin-ekoizleak… 

Ostalaritzako langile rola 
alde batera utzita, herritar eta 
kontsumitzaile gazte moduan 
zera azpimarratu nahi izan du 
Iratik: “Faltan botatzen dut 
jendearekin elkartzea, zerbait 
hartzea, zapatuetan lagune-
kin kalean afaltzea... Eibar oso 
triste dago tabernak itxirik”. 
Hirurokeko jabeak ondo baino 
hobeto esan bezala, “egoera ho-
nen errua ez da kontsumitzai-
leena, baizik eta birusarena”.  
Izan ere, behin baino gehia-
gotan sentitu dute, gobernuak 
hartutako neurriak direla-eta, 
tabernen errua dela kutsatzea, 
neurri handi batean.

Ekaitzaren ostean barealdia 
datorrela dio esaera zaharrak, 
eta horrela beharko kasu hone-
tan ere. Izan gaitezen ardura-
tsuak, zaindu ditzagun osasun- 
eta prebentzio-neurriak, eta 
jarri dezagun bakoitzak gure 
aletxoa. Eibarko ostalariok, 
zuekin gaude!

“Gobernuak duen 
enpatia falta 
ikusita, langileon 
eta jabeon egoera 
zein den erakutsi 
nahi diogu” 
Iker

“ERTEak, jarduera 
uzteagatiko 
prestazioak, 
dirulaguntzak, 
Elkargiko 
maileguak... 
kudeatzen ditugu” 
Angel
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Nola aurreikusten dute etorkizuna?

“Luzaroan ez dugu lehengo 
egoerara itzultzeko aukerarik 

izango, nahiz eta espero 
dudan 2021eko udarako 

normaltasun erdira itzultzea”

“Egoera oso txarra da eta 
itxaropena ez da hobea. Guk, 
gure aldetik,  dena bete dugu, 

eskatutako neurri guztiak, 
alegia. Etorkizuna ez dago 

gure esku”

“Askotan zaila egiten da 
neurriak betetzea edo 

maskararekin
egotea, baina denon ardura 
da disfrutatzen jarraitzea. 

Espero dut poliki-poliki 
hobekuntza egotea, eta 

normalitatera bueltatzen 
joatea”

“Negu beltza datorkigu, hori 
begi-bistakoa da. Uste dut 
inoiz ez garela pandemia 

aurreko egoerara bueltatzeko 
gauza izango”

IKER ITURRICASTILLO

ANGEL IBARLUCEA

IRATI SAMPAYO

DIEGO BERISTAIN
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Aste honetan berriz ere za-
baldu dituzte tabernak, 
baina ordura arte itxi-

ta egon dira hainbat astez, eta 
berbalagun askori elkartzeko 
txokoa desagertu zitzaien. Ez 
da lehen aldia izan, aurrez ere, 
udaberrian, elkartzeko aukera-
rik gabe gelditu baitziren konfi-
namenduagatik; baina orduan 
ere jakin zuten eragozpen har-
tatik irteten, eta etxetik euskara 
online praktikatzeko hautua 

egin zuten berbalagun-talde 
askok.

Kalean ere euskara praktikatzen
Orain berriz ere ditugu herriko 
tabernak zabalik, baina azaroa 
hasieran ateak itxi zituzten ha-
labeharrez; zorionez eguraldiak 
tregoatxoa eman digu ia azaroa 
osoan eta horri esker berbala-
gun askok Eibarko kaleak eta 
inguruak aukeratu dituzte eus-
kara praktikatzeko: parkean, 

paseatzen, mendi-buelta egi-
ten… “Gure berbalagunak ez 
daude geldi; konfinamenduan 
online elkartzen ziren asko, eta 
orain, tabernak itxita egon di-
ren bitartean, kalera irten dira. 
Programa bera ere berrantolatu 
egin behar izan dugu, hain al-
dakorra den egoerara egokitu 
behar izaten dugu ia-ia astero”, 
diote …eta kitto!-tik. 

Datorren urteari begira egi-
tarau polita prestatzen ari dira 

elkartean, berbalagunei, as-
tean behin elkartzeko aukera 
emateaz gain, bestelako ekin-
tza osagarriak ere eskaintzeko: 
“Egoerak uzten badigu, behin-
tzat, ikastaroak, hitzaldiak eta 
irteerak egitea gustatuko litzai-
guke, baina ez dago gure esku. 
Ekintza osagarriak garrantzi-
tsuak dira berbalagunentzat, 
euren euskarazko harreman-
sarea handitzeko aukera eskain-
tzen die-eta”.  ■

BERBETAN: Euskara praktikatzeko 
aukera bat baino gehiago

Iraila indarrarekin hasi zuten berbalagunek; eguraldi ona, tabernetako terrazak zabalik… Egoera ezin hobea euskara 
praktikatzeko. Gogotsu ekin zioten gainera, euskarazko mintzapraktika egiteko gogoz. Etorri zen udazkena, 

eta horrekin batera tabernak ixteko agindua. Baina zailtasunak zailtasun berbalagun askok ez dizkiote euskarari 
ateak itxi eta euskara praktikatzeko beste bide batzuk aurkitu dituzte.

Harategietarako posterra kalean da, Euskeraz Primeran! kanpainaren barruan

Orain dela aste bi arrain eta itsaskien posterra kaleratu zuen 
arraindegietarako …eta kitto! Euskara Elkarteak, eta oraingoan 
gauza bera egin du harategientzako. Ondorengo orrietan duzuen 
horma-irudia banatuko du elkarteak herriko harategietan; bertan, 
gehien eskatu ohi ditugun okela motak azaltzen dira, animaliei 
dagozkien atalak adierazita, hori guztia irudiez lagunduta. Honen 
atzetik etorriko dira beste bi: batetik, ogi moten horma-irudia 
kaleratuko da abendua amaieran okindegietarako eta, bestetik, 
urte hasieran, fruta eta barazkien posterra kaleratuko du …eta 
kitto!-k fruta-dendentzat.
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Pandemiak nola eragin du 
drogen kontsumoan?
Gure komunitateko datuen 
arabera, aurten igo egin da 
arreta jasotzera etorri dire-
nen kopurua. Kokainarekin 
arazoak zituztenen portzen-
tajea %23,9tik %26ra igo da, 
heroinarekin arazoak zituzte-
nak %2,1etik %2,8ra, speeda-
ren kasuan %1,3tik %3,6ra eta 
haxisarekin %1,6tik %2,2ra. 
Alkoholaren kontsumoan ere 
gorakada atzeman dugu, esku-
ragarri dagoelako, legala delako 
eta gizarteak onartzen duelako. 
Datuetan egoiliarrek kontsu-
mitzen duten droga nagusia 
apuntatzen dugu, baina droga 
bat baino gehiago kontsumitzea 
da ohikoena, hau da, polikon-
tsumoa.

Zein profileko jendea dago 
zentroan?
Klase sozial guztietako 20 eta 
45 urte arteko egoiliarrak di-
tugu. Azarora arte 702 lagun 
jaso ditugu, 520 gizon eta 182 
emakume. Alde handia dago, 
emakumeen kasuan drogen 

“Drogen kontsumoa beste
arazo baten sintoma
bezala ulertzen dugu”

<<<  IÑAKI IZQUIERDO  •  Gizakia Helbururen Hernaniko zentroko zuzendaria  >>>

Iñaki Izquierdo Izan fundazioak Hernanin duen Gizakia Helbururen (Proyecto Hombre) komunitate trinkoko 
zuzendaria da. Eibarren bizi den psikologo pasaitarrak Hernaniko komunitatean pandemia-sasoian bizi duten 
egoeraren berri eman digu. Horrela, egoera honetan drogen kontsumoa nolakoa diharduen izaten kontatu digu.

EKHI BELAR
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kontsumoa ez delako publi-
koan egiten. Gehienek alkoho-
larekin dituzte arazoak eta 
ezkutuan edaten dute. Ema-
kumea eta kontsumitzailea 
izatearen estigma dute, eta 
zailagoa egiten zaie laguntza 
eskatzea. Orokorrean 50 ur-
tetik gorakoak izaten dira eta 
zaila egiten zaie etxekoei ara-
zoa dutela esatea.

Nola moldatu zarete konfina-
mendu sasoian?
Martxotik ekainera arte ezin 
izan dugu jende berria zentroan 
jaso. Hala ere, batzuei telefono 
bidezko laguntza eskaini diegu 
eta ondo joan da. Gero, gure-
kin zeudenekin modu telema-
tikoan jarraitu dugu lanean eta, 
aurretik harremana genuenez, 
ondo moldatu gara. Dena dela, 
Donostia, Lasao eta Hernaniko 
zentroetan erresidentzia-fa-
sean zeuden egoiliarrek ber-
tan pasa zuten konfinamendua. 
Izan ere, komunitatea segur-
tasun eta lasaitasun gunea da. 
Guzti-guztiak dinamika berean 
gaude han eta, etxean espazio 
hori galdu egiten denez, berre-
rortzeko beldurra dago. Pande-
mian zehar, ordea, kontsumo 
eta berrerortze gutxiago egon 
dira.

Terapeuta eta langileentzat 
zailagoa izan da etxetik ari-
tzea?
Nik nahiago dut zuzeneko har-
tu-emana izatea, ez birtuala. 
Egoiliarrekin egiten ditugun 
terapietan emozioak azalera-
tzen dira eta, pantaila baten 
atzean bazaude, zailagoa da 
hori kudeatzea. Ezin zara be-
rarengana hurbildu eta besar-
kada bat eman.

Zenbat lagun zaudete Her-
nanin?
30 lagun gaude komunitatean, 
baina Gizakia Helburuk sei tra-
tamendu ezberdin eskaintzen 
ditu sei zentrotan: Ibilbide Tra-
dizionala, Ibilbide Intentsiboa, 
Programa Irekia, Alkohol Pro-
grama, Eraiki Programa eta Jo-
kaera Adikzioak.

Orokorrean, zer egiten duzue 
programa horietan?
Batetik, terapia egiten dugu: 
psikoterapia, bakarkako tera-
piak eta terapia familiarrak. 
Taldeko saioak egunero egiten 
ditugu, terapia familiarrak as-

tero eta bakarkako terapiak 15 
egunetik behin. Bestetik, egoi-
liarrak komunitatean elkarbi-
zi behar dira eta etxeko-lanak 
egin behar dituzte (garbitu, 
kozinatu…), paseatzera joaten 
gara, erosketak egitera, bisitak… 
Drogen kontsumoa beste arazo 
baten sintoma bezala ulertzen 
dugu. Beraz, erlazioak entrena-
tzen saiatzen gara.

Tratamenduek nolako iraupe-
na izaten dute?
Bi urte inguruko tratamenduak 
izaten dira. Azken etapa, ordea, 
birgizarteratze etapa izaten da 
eta guk jarraipena egiten dugu. 

Azken batean, guregana datoze-
nek euren bizitzarekin jarraitu 
behar dute, gizartera itzuli mo-
duren batean. Gizarteak adik-
zioen inguruko ikuspegi okerra 
du, zerbait intimoa dela uste du-
gulako, baina ez, arazo soziala 
da. Orduan, tratamenduekin ez 
ditugu guregana datozenen ara-
zo guztiak konponduko, baina 
erremintak emango dizkiegu 
aurrera egiteko.

Drogak kontsumitzen dituen 
pertsona batek noiz pentsa 
dezake arazo bat duela?
Drogen adikzioarekin bi feno-
meno nagusi gertatzen dira: 
tolerantzia eta ohitzea. Hau 
da, efektu bera lortzeko dro-
ga gehiago kontsumitu behar 
izatea. Une batean konturatzen 
dira gero eta gehiago kontsumi-
tzen dutela, eta droga kantitate 
gehiago behar dutela drogaren 
efektua igartzeko. Orokorrean 
kanpoko elementuen ondorioz 
jabetzen dira drogekin arazoak 
dituztela: demaseko positiboa 
eman dutelako polizia-kontro-
lean, bikoteak banatu nahi due-
la esaten dielako, lanetik bota 
dituztelako… Ez da zuzenean 
drogen kontsumoarekin izan-
dako zerbait izan behar (gain-
dosia izatea, adibidez), beste 
arlo batean gauza hunkigarri 
bat gertatzeagatik baizik.

Drogekin arazoak dituenak 
zer egin behar du zuengana 
jotzeko?
Esan bezala, guregana etortze-
ko erabakia berak hartu behar 
du, ezin da behartuta etorri. 
Gipuzkoako Gizakia Helburu-
ren telefonoa 943 27 39 00 da 
eta e-maila proyectohombre@
izan.org.

“Gizarteak 
adikzioen 
inguruko 
ikuspegi okerra 
du; ez da zerbait 
intimoa, soziala 
baizik”

“Ez ditugu 
arazo guztiak 
konponduko, 
baina  
erremintak 
emango 
dizkiegu”
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Aurretik aipatu izan dudan bezala, gure gobernuak pandemiari 
aurre egiteko hartutako erabakiak sektore asko aurretik era-
maten dituen sasi-garbitzeko makina baten antzekoak dira.

Neurri horien artean dago “profesionalak ez diren” musika-
rien entseguak bertan behera lagatzearena. Euren iritziz pro-
fesionala izatea zer den jakin nahiko nuke; kotizatzen dutenak 
dira profesionalak? Eta kotizatzeko aukerarik izan ez badugu? 
Alor horretan bidea egiten ahalegintzen ari garen pertsonak 
bagara? Zer egin dezakegu, lehendakari jauna?

Etsigarria da, benetan, mila ate jo behar izatea entseatzera 
joateko baimenak lortzeko, kontzertuak programatuta edu-
kita (guzti-guztiak ordutegi- eta segurtasun-neurri berrietara 
egokituak), eta inork ez jakitea erantzuten. Zorte pixka bate-
kin, kontzertu egunean joan-etorrirako baimena lor dezakezu 
agian. Bitartean egunak aurrera doaz, data gerturatzen doa eta 
entseatu ezinik jarraitzen dugu, lana ahal dugun moduan egi-
nez, txandaka edo arau bat edo beste hautsiz; eta, ez kotizatzeaz 
gainera, 600 euroko isuna jasotzeko arriskua dugu.

Jakina, gure gobernuarentzat musika eta kultura ez dira lan-
bideak, zaletasunak baizik. Hori argi genuen pandemia aurretik 
ere eta orain guztiz baieztatu dugu. Ez ikusiarena egiten jarraitu 
eta Gabonak salbatu itzazue, ‘Hiri kulturalaren’ kontuarekin 
dominak paparrean jarriko dituzue komeni zaizuenean, oso 
ondo dakigu kontua zein den.

Entzungor egin, 
lehendakari jauna

"Gure gobernuarentzat musika 
eta kultura ez dira lanbideak, 
zaletasunak baizik. Hori argi 
genuen pandemia aurretik ere  
eta orain guztiz baieztatu dugu"

David Karba
David Karba

Azkeneko hilabeteetan zenbat aldiz esan edo entzun ote dugun 
hauxe: “Nork esango zigun egoera hau biziko genuela!”. Ez zai-
gu burutik pasa ere egin horrelakorik sekula gerta zitekeenik. 
Hasiera batean, aste edo hilabete gutxi batzuren kontua izan-
go zelakoan geunden, baina egoera luzatzen ari da. Gabonak 
gainean ditugu eta ez dakigu noiz arte jarraituko dugun egoera 
honetan. Argi dakiguna da gure bizitzako urtebete galdu, mu-
rriztu edo, gutxienez, egoera berezian bizi izan dugula. Nire ustez 
epe laburrean ikusiko ditugu murrizketa eta isolamendu hauen 
ondorioak. Era batean edo bestean, adin guztietako gizakioi era-
gingo baitigu. Lehenik eta behin, gizartean dagoen edo sartu di-
guten beldurra ekidin behar dugu. Errespetua izan behar diogu 
birusari, baina beldurrik ez. Beldurrak izugarri ahultzen digu 
defentsa-sistema eta denok dakigu defentsa ahulekin errazago 
gaixotzen garela. Egoera honi aurre egiteko, jende asko hurbil-
tzen ari zaigu aholku eske. Beraz, esan genezakeena hauxe da:

- Lehenik eta behin, ki-
rola egitea, bakoitzak ahal 
duen neurrian.  Kalera ir-
ten eta arnastu. Mendi al-
dera joaterik izanez gero, 
askoz hobeto. Sedentaris-
moa ekidin behar dugu, 
gure gorputzaren eta bu-
ruaren osasunaren mese-
detan.

- Ondo lo egin. Ondo des-
kantsatzea funtsezkoa baita. Egunean 8 bat ordu lo egitea da 
gomendagarriena.

- Elikadurak ere izugarrizko garrantzia dauka. “Elikagaia zure 
sendabidea izan dadila”. Elikagaien bitartez, sendatu ez ezik, 
gaixotu ez gaitezen ere lor dezakegu. Ez dago inongo elikagairik, 
belarrik... berak soilik sendatzeko ahalmena duenik, elikadura 
orekatu eta osasuntsu baten parte izan behar du beti. Beraz:

 - Prozesatu gabeko elikagaiak jan. Zenbat eta naturalagoak, 
ekologikoak eta bertakoak izan, orduan eta hobeto.

 - Barazkiak, fruituak, zereal integralak, kalitate oneko arraina, 
okela eta arraultzak. Koipeak ere kalitatezkoak izan daitezela: 
olibazkoa, haziak, fruitu lehorrak, ahuakatea…

- D eta C bitaminak, selenioa, zinka, omega3 ere hartu behar-
ko genituzke.

- Kurkuma, jengibrea, kanela, polena, ezkaia, shitakea, pro-
polia, ekinazea, barazki-saldak, itsasoko ura, kefirra, txukruta... 
lagungarriak dira.

- Hidratazio ona izatea ere ezinbestekoa da.
- Alkohola, kafea, esnekiak, azukrea, koipeak, irin finduak 

ekidin.

Zaindu gaitezen!

“Errespetua izan 
behar diogu 
birusari, baina 
beldurrik ez”

Jaione Yeregi
Jaione Yeregi
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Aurreko asteko eguen 
arratsaldean aurkeztu 
zuten proiektua Depo-

rreko lokaletan. Han izan zi-
ren aipatutako batzordeetako 
buruak, atletismoko Igor Amo-
rrosta eta mendiko Jon Aristi, 
Iñaki Osoro Klub Deportiboko 
presidentea, Alberto Albistegi 
kirol zinegotzia Udalaren ize-
nean, Cristina Lopez eta Idoia 
Uruñuela Eibarko emakume 
korrikalarien taldea ordezkatuz 
eta Manolo Dosuna San Silbes-
tre probaren antolatzaileare-
kin batera. Toribio Etxebarria 
kaleko lokalean izan zen baita 
ere Ione Azkarate kamiseta-
ren diseinatzaileetako bat; bes-
tea, Miren Hazas, ezin izan zen 
egon aurkezpen ekitaldian.

Gabon Zahar eguneko arra-
tsaldean Aixola urtegian joka-
tzen den San Silbestre herri-
proba eta Eguberri egunean 
goizez ohikoa den Urko Igoera 
bildu dituzte diseinatzaileek la-
ranja kolore biziko kamisetaren 
atzealdean. Aurreko aldean, 

bestalde, proiektu berri hone-
tako lema (Dabilen Gorputzari 
Atxekixarik Ez!) agertzen da, 
letra beltzekin. Jakina, bi akti-
bitate horietan kamiseta apro-
pos janzteko aukera izango da; 
baina Deporreko antolatzaileek 
bestelako aktibitateei ere za-
baldu nahi izan diote aukera 
hori. “Edozein aktibitate fisiko 
egiten dugula, egokia izan dai-
teke kamiseta jantzi, argazkia 
atera eta zintzilikatzeko: dan-
tzan eginez, paseora joanda, 
bizikletan zoazela...”. 

Taila desberdinetako kami-
setak prestatu dituzte, baina 
jendearen erantzunaren zain 
ere badaude “jakiteko tamaina 
bateko edo besteko gehiago es-
katu behar ditugun”. Eskaerak 
hilaren 22rako egin beharko 
dira: “Horrela, 29-30erako es-
kura izango genituzke”. Kan-
painak hilaren 22an hasi eta 
Erregeak pasatu arte iraungo 
du eta jendeak euren argazkiak 
Instagram, Twitter eta Face-
book bidez, “atxekixarik ez” 

etiketarekin, edo deporeibar.
com helbidera bidali daitezke, 
“formularioa bete eta argazkia 
igota”. Irudi horiekin gero “era-
kusketa” edo antzerako zeozer 
antolatzeko asmoa dute ekime-
naren sortzaileek.  Kamiseta 
eskuratzeko aukera ere oso za-
bala da, Askasibar denda egu-
nero zabalik dagoen moduan, 
Klub Deportiboa ere zabalik 
izaten dutelako “arratsalde-
ro, 18:00etatik 21:00ak arte”. 
Oparitzeko aukera polita ere 
izan daiteke; merke gainera.

Aixolakoa eta Urkokoa be-
tiko moduan ezingo dira egin, 
baina horrek ez du kentzen aur-
ten ere eta, “jakina, neurriak 
zainduz”, aipatutako ekitaldiak 
egitea. “Mendia osasuna ber-
matzeko ekimen aproposa da, 
batez ere jendeak errespetatuz 
jokatzen duenean; ez da de-
rrigorrezkoa, gainera, Urkora 
igotzea... badira beste mendi 
batzuk ere. Eta beti dago au-
kera beste bide batzuk ezagu-
tzeko baita”. ■

Kamiseta 
5 eurotan 
dago salgai 
eta Deporren 
eta Askasibar 
dendan eskuratu 
daiteke

“Dabilen Gorputzari Atxekixarik Ez!”
Lema horri jarraituta, Eibarko Klub Deportiboko atletismo eta mendi batzordeek kamiseta deigarria atera dute 

Gabonetako oporretan zehar “edozein aktibitateetan dela-eta” bera jantzita argazkia atera eta “Instagram, Twitter, 
Facebook edo gure web orrira” igotzeko eskatuz. Guztion artean “argazki bilduma polita” osatzea dute helburu. 

Kamiseta 5 eurotan izango da salgai Deporreko bulegoetan eta Askasibar kiroldendan.



KIROLAK24 …eta kitto!
1168. zenbakia

>>>  COVID19a dela-eta aur-
tengo Gabontraila ezingo bada 
ere aurreko urteetan bezala 
taldean egin, trail irteera hori 
antolatzen duen Eibarko Klub 
Deportiboko Mendi Taldeko 
Kalamua Korrikalari Taldeak 
egun horretan Kalamuara edo 
inguruko tontorretara igotze-
ra animatu nahi du. “Osasun 
agintariek ezarritako neurriak 

eta bakoitzaren erantzunkizun 
indibiduala kontuan izanda, 
bakoitzak bere ardurapean 
egin beharko luke. Espero 
dugu hurrengo urtean berriro 
ere taldean igotzeko ohitura 
berreskuratu ahal izatea eta ur-
tea Kalamuako Parlamentuko 
brindisarekin agurtzea. Zaindu 
zaitezte, zaindu ingurukoak eta 
ingurua!" diote.

Urbatek Getxo hartuko du etzi 
Orbean EH-ko Koparen finalean
>>>  Arratsaldeko 17:00etatik 
aurrera lehiatuko dute eibar-
tarrek eta getxoztarrek Euskal 
Herriko Koparen finalean; za-
letuek, gainera, aukera bikaina 
izango dute neurketa jarrai-
tzeko streaming bidez zuze-
nean. Aurreko asteburuan lortu 
zuten Urbatekoek finalerako 
txartela Leioari 11-18 iraba-
zita Bizkaia aldean, batez ere 
Leioakoen jokalari onena falta 
zela aprobetxatuta; horrega-
tik, “finalean tentu handiagoz 
jokatu beharra” dagoela diote 
Urbateko prestatzaileek. Bere 

historiako zortzigarren titu-
lua izan daitekeenaren aurrean 
gaude, beraz.

Emakumezkoen taldeak ere 
Euskal Herriko Kopako finala-
ren lehenengoko jardunaldia 
jokatu zuen aurrekoan, “ondo 
borrokatutako eta kudeatutako 
partiduan” Leioa B-ri 9-7 ira-
bazteko. Koparen bila dihar-
dute Bidasoa eta Askartza tal-
deak ere eta txapela lortzeko 
lehia estua izango da. Azkenik, 
Urbateko bi jokalarik Espai-
niako Federazioaren deia jaso 
dute asteburu honetan Malaga-

ra joateko 15 urtetik beherako 
selekzioarekin jarduteko hain-
bat saiotan; Ander Treviño han 

izango da, baina ukondoak min 
hartuta dagoen Paul Alberdi 
etxean geratu da.

Ander Treviño Malagan izango da asteburuan Espainiako selekzioarekin.

Mugatua izango bada ere, hilaren 
24an Negutraila egingo dute

>>>  Ermuko txirrindulariak 
denboraldiko lehenengoko bi 
probak jokatu zituen Valen-
tzian, biak ere C2 UCIko mai-
lan. Zapatuan Xativan jokatu-
takoan 14. postuan sailkatu zen, 
seigarren estatuko ordezkarien 

artean; domekan Valentzia hi-
riburuan jokatutako lasterke-
tan, bestalde, “sentsazio ho-
beak” izan zituen eta 12. postuan 
helmugaratu zen. Aipatutako 
proba bietan Felipe Orts nagu-
situ zen eta Specialized-Ermua 

Innpulso taldeko ordezkariak 
“konpetizio falta” igarri zuen 
jokatutako probetan, baina au-
rreko urteetan bertan lortutako 
garaipenek bultzatu zuten bie-
tan parte hartzera, "batez ere 
sasoia hartzen joateko". 

Aitor Hernandezek Valentzia aldean hasi zuen ziklo-kros denboraldia
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Galdu arren, irudi ona eman 
zuten Avia Eibar Rugbykoek euren 
debutean Ohorezko Mailan 
 >>>  Ezin izan zen: partidoari 
bikain ekin bazioten ere, hasi 
eta lehenengo entsegua gauza-
tuz, azkenean Cisneros gehiago 
izan zen eta 41-24 irabazi zion 
Avia Eibarri. Talde indartsua 
da Madrilgoa eta, ikusita zelan 
egin zioten aurre Eibarkoek, 
itxaropenerako tartea zabaltzen 
da Guntinek zuzentzen duen 
taldean. Hurrengo jardunal-
dia urtarrilean izango da, Ga-
bonak pasa ondoren. Hori bai, 

Eibarko taldeak beste bi fitxa-
keta egin ditu denboraldi berezi 
honi aurre egiteko: oraingoan 
Lide eta Amaia Erbina ahizpek 
fitxatu dute, biak ere nazioarte 
mailan jokatutakoak Espainia-
ko selekzioarekin, zazpiko eta 
hamabosteko modalitateetan.

Gizonezkoen taldeak ez zuen 
zorte handirik izan Uribealdeari 
egindako bisitan eta 31-23 gal-
du zuen bizkaitarrekin. Emaitza 
horrekin bizkaitarrek bat egi-

ten dute eibartarrekin sailka-
penean, biak bost punturekin. 
Bihar arratsaldeko 16:00etan 
jokatuko den hurrengo jardu-

naldian Gernika bigarren sail-
katua hartuko dute Unben, au-
rrera ateratzeko partidu zaila 
benetan eibartarrentzat.  

Eibar FT-ko talde nagusiek etxean jokatuko dute asteburuan

Argazkian Ohorezko Mailan debutatu zuen Avia Eibar Rugby taldea.

>>>  Iberdrola Ligako emaku-
mezkoen taldeak Santa Teresa 
hartuko du bihar eguerdian, 
12:00etan hasita, Unben. Nor-
gehiagoka garrantzitsua da tal-
de bientzat, eibartarrak puntu 
bat aurretik direlako une ho-
netan; atzetik datozen taldeak 
ere gero eta gertuago dituzte 
aipatutako biek. Eibarrek erraz 
galdu zuen aurreko domekan 
Madrilen Rayo Vallecanore-
kin (3-0).

Gizonezkoen 1. Mailako tal-
deak, bestalde, Real Madrid tal-
de handia hartuko du domeka 
gauean Ipuruan, 21:00etatik 
aurrera. Neurketa zaila bada 
ere, Mendilibarrenek gorantz 
egin dute azken aldian, aurre-
ko domekan Realaren aurrean 
erakutsi zuten moduan Reale 
Arenan estadioan. Bestalde, 
ale hau inprentara bidali eta 
gero Kopako partidua zuen zain 
Eibarrek Haron. Orain bi denboraldi Eibarrek 3-0 irabazi zion Real Madrili Ipuruan.

2021eko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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Hitz gutxitan, zer da Kulto 
proiektua?
Gertuko ekoizle ekologikoei 
produktuak saltzen laguntze-
ko plataforma teknologikoa da. 
Kultoren bitartez ekoizleak zu-
zenean saltzen dio bezeroari, 
bitartekaririk gabe. Gainera, 
ingurugiroaren jasangarrita-
sunari eta ekonomia lokalari 
mesede egiten diogu, baliabide 
naturalei eutsiz.

Nola sortu zitzaizuen Kulto 
sortzeko ideia?
Gutako bakoitza beste proiektu 
profesional batean zebilen, bai-
na sentitzen genuen horrek ez 
gintuela asetzen. Gure artean 
berba egin genuen, elkarrekin 
zerbait egin nahi genuela ikusi 
eta negozio-eredu ezberdinak 
aztertzen hasi ginen 2019. ur-
tearen hasieran. Ni Liencresen 
(Kantabria) bizi naiz -dio Ka-
perotxipik-, eta nire bizilagu-
nak, Kasildak, ortu txikia du 
etxean. Egun batean kalaba-
zaz eta beste hainbat nekazari-
tza-produktuz betetako poltsa 
bat ekarri zigun, eta orduan 

“Baserritarrei beste salmenta-
kanal bat eskaintzen diegu,
irismen gehiagorekin”
Pablo Kaperotxipi eibartarrak eta Pablo Quintero kanariarrak Kulto proiektua jarri dute martxan, baserritarrek euren 
produktuak saltzeko plataforma digitala. Gertuko produktu ekologikoen aldeko apustua egiten dute eta laster 
hainbat euskal ekoizleren produktuak eskaintzea espero dute. Hala ere, eibartarrok egin ditzakegu eskaerak.

PROYECTO KULTO

<<<  PABLO KAPEROTXIPI eta PABLO QUINTERO  •  KULTO proiektua  >>>
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sortu zitzaigun ideia. “Zerga-
tik ez dugu zabaltzen gertuko 
ekoizleen kalitatezko produktu 
ekologikoak eskuratzeko auke-
ra?”, pentsatu genuen. Horrela, 
Kantabriako ekoizleekin ber-
betan hasi ginen, Kulto proiek-
tua sortu arte.

Orain Kantabriatik kanpoko 
ekoizleek ere produktuak es-
kaintzen dituzte Kulton. Proiek-
tua zabaltzen zabiltzate?
Uztailaz geroztik Madrilgo 
ekoizleak hasi dira produktuak 
saltzen, baina, Madrilen da-
goen eskaera-maila oso handia 
denez, ekoizle gehiago behar 
genituen eta merkatua zabaldu 
dugu behar hori asetzeko (Ex-
tremadurako bi, eta Sevilla eta 
Gaztela-Leongo bana). Orain, 
toki gehiagotara zabaltzea da 
gure helburua, ekoizle eta kon-
tsumitzaile lokalak erakarriz. 
Euskadin 4-5 ekoizlerekin egin 
dugu hitzarmena eta 2021ean 
plataformara gehitu daiteze-
la espero dugu. Orain ez dugu 
ekoizle euskaldunik, baina ba-
daude produktu hauek kontsu-
mitu nahi dituzten bezeroak eta 
Kantabriakoei erosten diete.

Hala ere, helburua gertuko 
ekoizleen produktuak eros-
tea da, ezta?
Hori da gure balioekin bat egi-
ten duen ideia, baina kontsu-
mitzaile batzuentzat hori ez da 
lehentasuna. Batzuek produktu 
osasungarriak eta ekologikoak 
erosteari ematen diote garran-
tzia, eta beste batzuek gehia-
go baloratzen dute zuzenean 
ekoizleari erostea eta bidezko 
prezioa ordaintzea. Adibidez, 
orain bertan Badajozeko bezero 
batekin egin dugu berba eta bi 

ekoizle ditu gertu, baina nahia-
go izan du Sevillako bati erostea 
eskaintza zabalagoa duelako.

Ekoizleek nola jaso dute zuen 
proposamena?
Ekoizleen erantzuna oso posi-
tiboa izan da. Dagoeneko ba-
dute euren salmenta-kanala 
(merkatuetan, kontsumo-tal-
deetan, jatetxeei salduz…), bai-
na guk beste kanal bat sortzen 
lagundu diegu, teknologiaren 
bitartez irismen gehiago lortuz 
eta salmentetan sor daitezkeen 
arazoak ezabatuz. Adibidez, 
produktua garraiatzeak dakar-
tzan arazoak ezabatzen ditugu, 

merkatuan denda muntatzea 
eta desmuntatzea… Gurekin 
ekoizleek bezeroak lortzen di-
tuzte, garraio zerbitzua ema-
ten diegu eta eskaerak pres-
tatzeko paketeak eskaintzen 
dizkiegu (packaginga). Egiten 
dakitena eta balio gehien sor-
tzen diena besterik ez egiteko 
eskatzen diegu bakarrik; hau 
da, ekoiztea. Kanal berri honek 
lan gutxi eskatzen die, demase-
ko ikusgaitasuna lortuz. Gaine-
ra, ekoizleek bidezko prezioa 
jasotzen dute. Hau da, ohiko 
banaketa-kateekin gertatzen 
denarekin alderatuz, ekoizleek 
jartzen dituzte produktuen pre-

zioak eta %70 fakturatzen dute, 
salmentaren marjina handie-
na jasoz.

Pandemiak gizarte kontsumo-
joerak aldatu ditu?
Pandemiaren ondorioz tokian 
tokiko produktuak erosteko eta 
ekoizleen lana baloratzeko kon-
tzientzia gehiago du jendeak. 
Gehiago baloratzen dugu pro-
duktu osasuntsuak ekoizteko 
egiten duten lana eta beldur 
gehiago diegu kanpotik datozen 
produktuei. Gainera, asko hazi 
da plataforma digitalen bitartez 
egiten den kontsumoa, beste 
bide batzuk aurkitu behar izan 
ditugulako hornitzeko. Beraz, 
guzti horrek mesede egin digu.

Zer egin behar da Kultoren 
bitartez erosteko?
Lehenik, proyectokulto.com 
web orrian sartu eta bakoitza-
ren kokalekua zehaztu. Horre-
la, plataformak gertuen dauden 
ekoizleak zeintzuk diren azal-
tzen du eta bakoitzak gehien 
interesatzen zaion ekoizlea au-
keratuko du. Erregistroa egin, 
produktuak aukeratu eta es-
kaera egiten da. Ekoizleek es-
kaera prestatzen dute, zuze-
nean erosleari bidaltzen diote 
eta erosleak 24 ordutan etxean 
jasoko du. Produktuak ez dira 
gure eskuetatik pasatzen.

Bidalketan arazorik egonez 
gero, zuek arduratzen zarete?
Bai, gure esku dago arazoei be-
rehalako irtenbideak ematea. 
Bezeroen kexak, kezkak eta 
aholkuak jasotzen ditugu, aha-
lik eta zerbitzu onena emateko. 
Gainera, erosleek momentu oro 
izango dute bidalketaren egoe-
raren berri.

“Euskadin 4-5 
ekoizlerekin egin 
dugu hitzarmena 
eta 2021ean 
plataformara 
gehitzea espero 
dugu”

“Pandemiarekin 
gehiago 
baloratzen 
dugu gertuko 
produktuak 
erostea eta 
ekoizleen lana”
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Barixakuan zabaldu zuten De-
portiboko Argazki Taldearen 
erakusketa Portalean. Orain-
goan erakusketarako gaia librea 
da eta parte hartzen duten 20 
argazkilariek erakusteko au-
keratu dituzten lanetan estilo 
eta teknika ezberdinak daude 
eta, irudi gehienak koloretan 
izan arren, badaude zuri-bel-
tzean egindakoak ere. Urtarri-
laren 10era ikus daiteke, mar-
titzenetik domekara, 18:30etik 

20:30era. Oscar Baglietto, Jose 
Luis Irigoien, Bakarne Elejalde, 
Jose Ignacio de Castro, Juan 
Antonio Palacios, Pedro Arrio-
la, Jose Valderrey, Enrique Lo-
renzo, Fernando Retolaza, Juan 
Manuel Lucena, Enrique Albis-
tegi, Virginia Arakistain, Einer 
Rodriguez, Mikel Urionaguena, 
Federico Cuenca, Silvia Tardio, 
Estrella Tardio, Josean Carbajo, 
Fernando Solana eta Valentin 
Cabanzonen argazkiak daude.

Klub Deportiboko hogei 
argazkilariren lanak egongo dira 
ikusgai urtarrilaren 12ra arte

Zer moduz joan zen ‘Under 
alt’ diskoaren grabaketa urte 
berezi honetan?
Zortea izan dugu, aurten ez ge-
nuelako birarik edo zuzeneko 
emanaldirik eskaintzeko as-
morik eta pandemiak ez gaitu 
harrapatu. Urtarrilean aurreko 
biraren azken kontzertua eskai-
ni genuen eta abestiak egitea 
eta grabatzea zen gure asmoa 
aurten. Hori bai, pandemiak 
buruhausteak eman dizkigu 
diskoa promozionatzeari be-
gira, asmo handiak eta politak 
genituelako. A, B eta C planak 
bertan behera laga genituen 
eta, beste musikariek egiten du-
ten bezala, ahal duguna egiten 
dihardugu. Egia esan, biraren 
kartela ikusita, hunkigarria da 
hainbeste kontzertu emango di-
tugula ikustea eta gogotsu gau-
de. Gu zuzenekoetan sentitzen 

gara eroso, aspertuta geunden 
streaming-az. Ez gara ohitu eta 
ez dugu ohitu nahi. Publikoare-
kin elkartu nahi dugu eta denok 
batera zerbait sortu.

Nolako hartu-emana izan du-
zue publikoarekin kontzertu 
hauetan?
Oso arraroa da. Maskarak mu-
gitzen ikusten ditugu, abesten 
bezala. Publikoaren feedbacka 
askoz ere hotzagoa da orain, 
egoeraren ondorioz. Ahal du-
gun guztia ematen saiatzen gara 
eta publikoak erantzutea pizga-
rria da guretzat. Beraz, orain 
bultzada horren falta sumatzen 
dugu. Ohitu egin behar gara, 
txipa aldatu. Momentuan ez 
dugu zuzeneko feedback hori 
jasotzen, baina gero berba onak 
eskaintzen dizkigute. Kontzer-
tu amaieran esaten digute oso 

ondo pasatu dutela eta asko es-
kertzen digute.

Nolako diskoa da ‘Under alt’?
Jendeak esan digu aldaketa na-
bari dela aurreko diskotik, bai-
na guk nahiago dugu eboluzio 
berba erabili. Pertsona berak 
izaten jarraitzen dugu eta musi-
karekiko dugun pasioa berdina 
da. Urte bi pasa dira azken dis-
koa kaleratu genuenetik eta 80 
kontzertutik gora eman ditugu 
tarte horretan. Ondorioz, alda-
keta baino, eboluzioa egon da, 
bai pertsona bai musikari mo-
duan. Urte osoan ibili gara dis-
koa prestatzen, baina martxo-
tik ekainera arte norberak bere 
etxetik egin du lan eta hori bai 
izan da zaila guretzat; norma-
lean abestien ideiak etxean pen-
tsatu arren, lokalean garatzen 
ditugulako. Aurten, konposi-

zioaren azken zatia pixka bat 
ezberdina izan da eta abestiak 
garatuagoak edo itxiagoak era-
man genituen etxetik. Hala ere, 
esan bezala, zortea izan dugu, 
urtea etorri den bezala etorri 
delako eta pentsatuta genuena 
egin ahal izan dugulako.

“Under alt” berbek “guztiaren 
azpian” esan nahi dute danie-
raz. Zergatik izenburu hori?
Bi urteren eta 80 kontzertu-
ren ondoren konturatzen zara 
zenbat sentimendu eta maska-
ra dauden, eta gure orbainak 
nola tapatzen ditugun. Horrela, 
norberaren barnealdera joan 
nahi izan dugu, erropak ken-
du, azalak eta orbainak bistan 
laga, eta barruko sentimendu 
gordinetan arakatu, gugan sor-
tzen dutena ikusteko. Oso lan 
introspektiboa da.

“Publikoaren feedbacka
askoz ere hotzagoa da orain”

ALEX IRAZUSTA • NØGEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nøgen musika taldeak ‘Under alt’ izeneko diskoa kaleratu berri du eta abenduaren 
hasieran ekin zion izen bereko birari Donostiako Victoria Eugenia antzokian. 
Donostiarren bigarren lana luzea da ‘Under alt’ eta lehenengoarekin lortutako 
arrakastaren bidetik jarraitzen dute. Hilaren 23an, eguaztenean, Coliseoan izango dira.
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Pagatxa emakume elkartearen eskutik eta Emakundek 
diruz lagunduta, zine forum saioa egingo da gaur arratsal-
dean, 18:30ean Portaleko areto nagusian. Izaskun Rodri-
guez Elkorok dinamizatuko duen saioan Paco Leon Barrio-
sek zuzendutako “Carmina y amén” pelikula ikusiko dute 
eta, ondoren, solasaldirako tartea egongo da. Sarrera librea 
izango da, aforoa (28 lagun) bete arte.

Domekan egin behar zen La Red 
Teatro taldearen ‘Los olivos pa-
lidos’ lanaren aurkezpena, baina 
taldeko lagun batek harreman 
zuzena izan du COVID-19ak ku-
tsatutako pertsona batekin eta, se-
gurtasun eta osasun kontuengatik, 
bertan behera laga behar izan dute 
estreinaldia. Udalak jakinarazi 
duenez, 2021ean programatuko dute. Bestalde, sarreren-
gatik ordaindutako dirua itzuli egingo dute: Kutxabanken 
erositakoen zenbatekoa automatikoki itzuliko da (erosketa 
egiteko erabili den kontura); eta Coliseoko leihatilan ero-
sitakoen dirua bertan itzuliko dute, ohiko salmenta-ordu-
tegian (astelehen eta barixakuetan, 17:30etik 19:30era, eta 
funtzio-egunetan, gaurtik urtarrilaren 11ra bitartean).

Eguaztenean inauguratu zuten Portalean ikasturte amaie-
rako erakusketa Dibujo eta Zeramika udal eskolakoek. 
Ikasleek kurtsoan zehar egindako orotariko artelanak urta-
rrilaren 10era arte egongo dira ikusteko moduan, martitze-
netik domekara, 18:30etik 20:30era.

Pagatxa elkartearen zine-foruma

Antzezkizuna bertan behera

Dibujo eta zeramika ikasleen lanak

Pandemiak baldintzatutako 
urte hau haurrek ilusioz agur-
tu dezaten, Udaleko Gazteria 
Sailak hainbat jarduera anto-
latu ditu Gabonetarako. Pro-
grama osatzen duten ekimen 
nagusiak Olentzerorekin, Hiru 
Erregeekin eta Negulekuak ize-
neko jarduerarekin lotutakoak 
dira eta gaurtik hasita urtarri-
laren 6ra bitartean egingo dira, 
“COVID-19aren pandemia dela 
eta indarrean dauden segur-
tasun-arauak beteta”. Horren 
berri emateko prentsaurrekoa 
eman zuten Miguel de los Toyos 
alkateak, Patricia Arrizabalaga 
Gazteria zinegotziak eta Asier 
Lopez de Viñaspre Saileko tek-
nikariak. Esan dutenez, Olen-
tzero Haur Hezkuntzako eta 
Lehen Hezkuntzako ikasleei 
bisita egitera joango da, “bai-
na harrera guztiak eskoletako 
patioetan egingo dira”. 

Horrez gain, astelehene-
tik eguaztenera postontziak 
egongo dira udaletxean eta 
Portalean, Olentzerori idatzi-
tako gutunendako (17:00eta-
tik 19:30era). Eta aurten ka-
lejirarik egongo ez den arren, 
Olentzerok harrera egingo die 
umeei, udaletxeko patioan, al-
dez aurretik hitzordua hartuta 
(astelehenean hartu beharko da 
txanda, 17:00etatik 19:00etara 
udaletxeko arkupeetan). Txan-
dak familia-unitateen arabe-
ra banatuko dira (gehienez sei 
lagun) eta familia bakoitzaren 
bisita pare bat minutukoa izan-
go da, beti ere segurtasun tar-

tea zainduta. Antolatzaileek 
nabarmendu dutenez, “bisita 
kopurua mugatuta egongo de-
nez, mesedez eskatu nahi dugu 
haurrei lehentasuna emateko”. 
Berrikuntza gisa, aurten Olen-
tzeroren bideoak zabalduko di-
tuzte Kulturako sare sozialetan, 
Telegram kanalaren bidez eta 
Eibarko Kulturak YouTuben 
estreinatuko duen kanal be-
rrian. Aurreratu dutenez, Hiru 
Erregeekin Olentzerorekin be-
zala antolatuko dira jarduerak.

Bestalde, Negulekuak ize-
nekoa antolatu dute, Gabone-
tako parkearen ordez. Bihartik 
hasita lau tokitan garatuko da: 
Jazinto Olabe ludotekan, San 
Andres eskolan, Astelena pi-
lotalekuan eta Portalean. Gune 
horietako bakoitzean adin-tar-
te jakin bateko haurrek hartu 
dezakete parte eurei egokituta 
eskainiko diren jardueretan. 
Sarrera doan izango da herriko 
dendetan banatuko dituzten 
bonoekin eta, bestela, 3 euro 
ordaindu beharko dira (aurre-
tik hitzordua eskatu beharko 
da www.eibar.eus webgunean, 
Eibarko Kultura azpiatalean).

Haurren Gabonak ilusioz 
betetzeko jarduerak egongo dira

Coliseoak Kokein taldearen kontzertua hartuko du hilaren 
29an, 19:30ean. Sarrerak 10 euro balio du (7 euro Coliseoa-
ren Lagunentzat) eta  antzokiko leihatilan eros daiteke, as-
telehen eta barixakuetan (17:30etik 19:30era) eta saioa hasi 
baino ordu erdi lehenago; edo, bestela, Kutxabank-en.

Kokein taldearen kontzertua
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EIBAR KLISK BATEAN

Horma artean. JOXE ARANBERRI
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DENBORAPASAK

Horma artean. JOXE ARANBERRI



32 …eta kitto!
1168. zenbakia

ZERBITZUAK

• Leovina Gonzalez Hernandez. 88 urte. 2020-12-10.
• Miren Argoitia Arrieta. 94 urte. 2020-12-12.
• Eliane Lucas Maria. 44 urte. 2020-12-13.
• Jose Maria Elorza San Martin. 87 urte. 2020-12-14.
• Petra Fernandez Arnesto. 84 urte. 2020-12-14.
• Jose Antonio Perez Garrido. 62 urte. 2020-12-15.

Hildakoak

• Elianis Mariel Gosden Vanegas. 2020-10-19.
• Karla Iraegi Salas. 2020-11-24.
• Ismael Ghacham Emrani Rifai. 2020-12-3.
• Saja El Boustati Afallah. 2020-12-8.
• Aratz Candelas Segovia. 2020-12-10.
• Saad Heya Hamdi. 2020-12-11.
• Manal El Meskini El Maraoui. 2020-12-11.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 18
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 19
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

DOMEKA 20
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

ASTELEHENA 21
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

MARTITZENA 22
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUAZTENA 23
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUENA 24
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 25
EGUNEZ | Zulueta (S. Agustin, 5)
ZAPATUA 26

EGUNEZ | Morgado (S. Agustin, 3)

DOMEKA 27
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 28
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

MARTITZENA 29
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

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 10
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, LUR, 
hillaren 24an 4 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu bat famelixaren 
eta, batez be, Naike, 
Oinatz eta Bernaten 
partez.

Zorionak, MAREN, 
hillaren 24an 7 urte 
beteko dozuz-eta. 
Famelixa guztiaren 
partez, oso ondo pasa.

Zorionak, NAIA 
Navarrete, gaur 9 urte 
betetzen dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
aitxitxa-amamaren 
partez.

Zorionak, MAYA, gure 
etxeko printzesak             
4 urte! Jarraittu gure 
egunak alaitzen! 
Pilla maite zaittugu. 
Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, HINAS, 
mutil haundi! Gaur  
 8 urte betetzen 
dozuz-eta!! Patxo 
erraldoi bat 
famelixako danon 
partez!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, OIHAN, 
zure 12. urtebetetzian. 
Etxeko guztion partez.

Zorionak, JON! 
Hillaren 22xan 2 urte 
beteko dozuz-eta! 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez!

Zorionak, ANE!! 10 
urte bete zenduazen 
martitzenian!! Ederto 
ospatu zenduan, ezta?  
Patxo asko etxeko 
guztien partez.

Zorionak, NORA!! 
Domekan 4 urtetxo 
beteko dozuz-eta. 
Oso ondo pasa eta 
musu haundi bat 
etxekuen partez!

Zorionak, UNAI 
Medina, hillaren 24an 
10 urte!! Asko maite 
zaittugu, txapeldun!! 
Musu haundi bat 
etxekuen partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 19an:  16:00 (gazteleraz)
• 20an: 16:00 (euskeraz)

“Ipuin-Herriko Berriak”
Zuzendaria: Jens Moller

1 ARETOA
• 19an: 16:00, 19,00
• 20an: 16:00, 19:00
• 21ean: 19:00
“La primera Navidad”
Zuzendaria: Valentino Picone

2 ARETOA
• 19an: 16:00, 18:30
• 20an: 16:00, 18:30
• 21ean: 18:30
“Nieva en Benidorm”
Zuzendaria: Isabel Coixet

ANTZOKIA
• 19an:  18:30
• 20an: 18:30
• 21ean: 18:30
“Hasta el cielo”
Zuzendaria: Daniel Calparsoro

Zorionak, JOSU, 
atzo  8 urte egin 
zenduazen-eta, 
txapeldun! Musu 
haundi bat etxekuen 
partez.

Zorionak, JUNE, 
hillaren 16xan 10 
urte bete zenduazen-
eta. Etxeko guztien 
partetik.

Zorionak, ALBA, 
hillaren 12xan 17 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, UR Agote 
Gorostizaga, hillaren 
8xan 11 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat etxekuen 
partez.

Zorionak, MALEN 
Urizar Arruti, hillaren 
15ian 12 urte egin 
zenduazelako. Musu 
haundi bat etxekuen 
partez.

 Hurrengo alea hilaren 29an
Datorren astean Gabonetan sartuko garenez, hurrengo 
zenbakia (urteko azkena) hilaren 29an kaleratuko 
dugu, martitzenean. Urtekaria izango da eta bertan urte 
berezi honek emandakoa jasoko dugu. Inprentara, dena 
dela, hilaren 23an joan behar garenez, ale horretan 
edozein informazio sartu nahi duzuela (zorion-tarteak, 
eskelak, eskutitzak, bestelako oharrak…) datorren asteko 
martitzenerako, hilaren 22rako, bidali beharko diguzue. 
Eskerrik asko eta barkatu eragozpenak.

Erredakzioa
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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

2. MOTORRA
2.1. Salgai
 • Opel Astra salgai. Bigarren eskukoa. 
219.000 kilometro. Oso egoera onean. 
1.500 euro. Tel. 626902852.

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Esperientziarekin. Tel. 634048228.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Or-
duka eta arratsaldez. Tel. 660542155.

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

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 602850826.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko (gauez edo os-
pitalean baita) eta garbiketak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Orduka. 
Tel. 631950442. 

 • Pintorea eskaintzen da pintore-lanak 
egiteko etxe edo lokaletan. Esperien-
tzia. Tel. 622321421. Nerea.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko. Orduka. Tel. 649049917. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Baita gauez 
eta asteburuetan ere. Tel. 640081386.

 • Eibarko neska arduratsua eskaintzen 
da umeak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Orduka. Tel. 658845081.

 •  Emakume euskalduna eskaintzen da 
zainketa- edota etxeko lanak egiteko. 
Autoarekin. Tel. 657794652. Nerea.

 • Neska arduratsua eskaintzen da goi-
zez lan egiteko. Esperientziarekin. 
Tel. 664027410. 

 • Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 658398474.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Baita astebu-
ruetan ere. Tel. 632929863.

 • Emakumea eskaintzen da etxean lan 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Expe-
rientzia eta informeak. Tel 642995010. 
Valeria. 

 • Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak edo umeak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko. Ikastaro so-
zio-sanitarioa eginda. Tel. 631342098.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak edo sukal-
de-lanak egiteko. Interna. Baita aste-
buruetan ere. Tel. 643601205. 

4.2. Langile bila
 • Ileapaintzailea behar dugu. Tel. 
619928881. 

 • 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. 

 • Euskarazko klaseak ematen dira. Pre-
sentziala eta on line. Perfiletarako 
prestaketa eta umeentzako eskolako 
errefortzua. Tel. 620608065.

 • 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.






