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Eskutitzak

Eibarko ostalaritza lotsagarri

Bai, lotsagarri! Horrelaxe geratu da astelehen eguerdi honetan Eibarko 
ostalaritza. Urtarrilean hiru urte beteko dira astelehenero, eguerdiko 
12:00etan, Eibarko Jubilatuak Untzagan elkartzen garela. Hain zaila al 
zen manifestazioa ordu erdi atzeratzea? Nola ulertu behar dugu jubila-
tuak hitzegiten ari garen bitartean banatzaileak bozina joka aritzea? Eta 
diskursoaren erdian manifestazioa hastea? Zer pentsatzen dute? Eurei 
ez zaiela tokatuko inoiz pentsio miserable batekin bizi behar izatea?

Guk babesten ditugu ostalarien eskariak, badakigu egoera oso larria 
dela eta ganorazko laguntzak behar dituztela. Horretan ez dauka-
gu zalantzarik eta gure babes osoa dute. Baina badaude pentsiodun 
alargunak hilean 700 euro baino gutxiagorekin bizitzera kondenatuta 
daudenak, eta baita 40 urte baino gehiago kotizatu ondoren arrazoi 
ezberdinengatik (lantegia itxi, e.a.) pentsio kakati batekin geratzen 
direnak ere, pare bat adibide jartzearren; eta pentsioen asunto hau, 
lehenago edo geroago, denoi tokatzen zaigun asuntoa da.

Lehengo egunekoa pentsiodunekiko errespetu falta izugarria izan 
zen. Garai batean adinekoei begirunea azaltzea edukazio onaren seinale 
zen. Ez dakigu noraino iritsiko garen martxa honetan. Dena dela, espero 
dugu jarrera hori orokorra ez izatea Eibarko ostalarien artean. Ostala-
riek laguntza duinak behar beharrezkoak badituzte ere, pentsio duinak 
-orain eta gero- denok behar ditugu.

Ostalaritzari laguntza duinak - Pentsio duinak (1.080 euro gu-
txienez) - Gutxieneko soldata: 1.200 euro

Eibarko Pentsiodunen Plataforma

Gora San Andres!

San Andres egunean Eibarren aurten ere kaleak lagunez gainezka dau-
de. Kamioien klaxonek Calbeton kalea girotzen dute; ehunka lagunek, 
paper zuriak astinduz, beherantz garamatzate elkarrekin bidea eginez. 
Alai, bat eginda! Lagun, bezero, hornitzaile, langile, tabernari, sukalda-
ri, jubilatu eta gazteak batera goaz, denok bidea eginez. Ardura kendu 
ezinik, baina pozik; erdi itota, baina tinko. Badoan urte negargarria eta 
aurreikusten dugun etorkizun beltza burutik kendu ezinik

"Erreskatea behar dugu, itota gaude!" garrasi egin eta aurrera, 
hilabete honetako 220 euroko etekinarekin hipoteka eta gainerako 
beste guztia ordaindu ezinik. Aurrera!". Eta mila esker lagun, langile, 
tabernari, sukaldari, hornitzaile, jubilatu eta gazteoi!

Gora San Andres!
Eibarko tabernariak - Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea
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>>>  Barixaku arratsaldean 
piztu zituzten Gabonetarako 
kaleak girotzeko ipini dituzten 
argiak. Udalaren eta Eibar Mer-
kataritza Gune Irekiaren arteko 
lankidetzari esker apainduko 
dituzte herriko kaleak, eta ho-
rretarako inbertsioa 55.500 eu-
rokoa izan da. Hala ere, bakarrik 
EMGIren kide diren dendak 
dauden tokietan jarriko dituz-
te argiak aurten: Toribio Etxe-
barrian, Zuloagatarren kalean, 
San Agustinen, Julian Etxebe-
rrian, Errebalen, Bidebarrietan, 
San Juanen, Fermin Calbeto-
nen, Plaza Barrian, Isasin, Juan 
Gisasolan, Arraguetan, Esta-

ziño kalean, Egogainen, Bista 
Ederren, Ifarkalen eta Eulogio 
Garaten. Horrez gain, Untza-
ga plaza bietan, Ibarkurutzen, 
Egogainenen eta Urkizuko par-
kean dauden zuhaitzak ere argi 
batzuekin apainduko dituzte.

>>>  Eibarko Elkarrekin Po-
demos eta Eibarko EH Bildu 
Udal taldeek Errebalgo eraikin 
berriaren lanen inguruko “gar-
dentasun eza” leporatu diote 
Udalari. Talde bietako bozera-
maileek diotenez, “obran egon 
litezkeen irregulartasunen in-
guruko txostena eskatu genion 
Udaleko idazkariari urriaren 
16an eta oraindik zain gaude. 

Txostenak berebiziko garran-
tzia dauka, bertan jasota gera-
tuko litzatekeelako legea bete 
den ala ez”. Gaineratu dutenez, 
luzaroan ari dira lanei jarraipe-
na egiteko batzordea eratzeko 
eskatzen, baina orain arte ez 
dute lortu, nahiz eta, euren iri-
tziz, batzorde hori “berehala” 
sortzeko premia “larria” dagoela 
uste duten.

Gabonetarako kaleak girotzeko 
ipini diren argiak piztu dituzte

Errebalgo lanei buruz Udalaren 
“gardentasun eza” salatu dute

>>>  Milaka lagun irten ziren 
astelehen eguerdian Untzaga-
tik manifestazioan, Eibarko ta-
bernariek eta Gipuzkoako Os-
talaritza Elkarteak egindako 
deiari erantzunez. “Ezin dugu 
gehiago” goiburuari jarraituta 
egindako protestan, sektorea-
rentzat erreskatea eskatu zio-
ten Eusko Jaurlaritzari, CO-
VID-19ak eragindako alarma 
egoeraren ondorioz sektoreak 
bizi duen egoerari ezin diotela 
eutsi gaineratuta. Ostalariek 

“dirulaguntza duinak” nahi di-
tuztela, “limosnarik” ez dutela 
nahi berretsi zuten. Eibarren 
155 establezimenduk egiten 
dute lan sektorean eta horiei 
lotutako lanpostu zuzenak 600 
bat dira, “banatzaile eta beste 
batzuk kontuan hartu barik”.

Ostalariek egindako adie-
razpenen arabera, “ezin dugu 
gehiago. Langileak, hornitzai-
leak, ostalariak… itota gaude! 
Badakigu osasun egoera larria 
dela eta neurriak hartu behar 

direla. Baina erabaki horiek la-
guntzekin batera bideratu behar 
dira. Ez dugu ulertzen zerga-
tik guretzat ez dagoen laguntza 
duinik. Langileok puntualta-
sunek kobratu behar dugu, eta 
%100ekoa. Gaur egungo ERTE 
sistema aldatzea eskatzen dugu, 
laguntza zuzenak behar ditu-
gu. Alokairuen beherapena eta 
hipoteken ordainketak atze-
ratzea beharrezkoa da. Zergak 
eta tasak ezin ditugu ordaindu: 
‘Sarrerak 0, gastuak 0’, orain 

arte jaso dugun gauza bakarra 
partxeak dira. Murrizketa be-
rriekin, turismoa eta aisialdia 
desagertzeko arriskuan daude”.

Ostalaritza erreskatatzeko plana eskatu 
zuten milaka lagunek astelehenean

>>>  Neguko hegaztien erroldak 
egiteak duen balioaz jabetuta, 
Ornitho.eus plataformak Parke 
eta Lorategietako Hegaztien I. 
Neguko Zentsua antolatu du. 
Euskal Kostaldeko Geoparkeak 
ekimen honekin bat egin du eta 
Deban, Mutrikun eta Zumaian 
hainbat parke eta lorategi auke-
ratu ditu zentsua egiteko. 

Zentsuak urteko azken za-
patuan (abenduaren 26an) 
egingo dira eta interesa due-
nak ingurumena@geoparkea.
com helbidera idatzi dezake (ar-
duradunak kontaktuan ipiniko 
dira nola parte hartu azaltzeko). 
Antolatzaileen berbetan, “zen-
tsuen inguruan ezagutzarik ez 
baduzu baina ekimena inte-
resatzen bazaizu, Geoparkeak 
lehen datuak biltzeko beha-

rrezko formakuntza emango 
du lehenago. Parte hartzea oso 
erraza da, eta orain da lagun-
tzaile-sarea sortzeko momen-
tua”.

Hegaztien neguko errolda 
egiteko laguntzaile bila

>>>  Martitzenean egitekoa 
zen azaroko ohiko Osoko Bil-
kura bertan behera laga behar 
izan zuten, “gorabehera tekni-
ko batzuen ondorioz”. Udaletik 
azaldu dutenez, “bertan behera 
laga behar izan genuen plenoa 
egiteko beste data bat izan be-

zain laster, behar bezala jakina-
raziko dugu, udal honen ohiko 
komunikazio kanalen bitartez”. 
Besteak beste www.eibar.eus 
helbidean emango dute horren 
berri. Bide batez, eragindako 
eragozpenak barkatzeko eskatu 
nahi diete herritarrei.

Azaroko osoko bilkura bertan behera
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>>>  Ekingune ekintzaileen el-
karteak #WOMENEKIN2020 
emakume ekintzaileen topa-
keta antolatu du abenduaren 
15erako, 18:00etan Armeria 
Eskolan. Arlo ezberdinetan 
beharrean ari diren emaku-
meak gonbidatu dituzte eki-
taldira, euren bizipenak konta-
tzeko: Natividad Garcia (Nabab 
consulting-en CEO eta sortzai-
lea, Teknikerren Zuzendari-
tza Taldeko kidea eta Armeria 
Eskolako Elkartearen presi-
dentea), Marta Prol (KAXA 
Mugimendu eta Sormen Gu-
nea Elkartearen sortzailea eta 

Ikom Irudi eta Komunikazioa 
S.L.-ren ikus-entzunezkoen ar-
duraduna) eta Amaiur Mayo 
(10 urtetik gorako ibilbidea du 
errugbian eta hainbatetan deitu 
dute Espainiako selekzioare-
kin aritzeko. Erreferentea da 
euskal selekzioan ere, eta gaur 
egun emakumezkoen senior 
taldeko kapitaina da). Modera-
tzailea, berriz, Lorea Arakistain 
kazetaria izango da. Ekitaldia 
modu presentzialean (aforoa 
bete arte) zein internet bidez 
jarraitu daiteke (streaming bi-
dez parte hartzeko, eman izena 
Ekinguneren web orrian).

>>>  Domeka Konstituzioaren 
eguna dela eta, Ikasle Abertza-
leak gazte erakundeak Herri 
Eskolak antolatu ditu egun 
horretarako. Azaldu dutenez, 
“abenduaren 6an Espainiako 
Konstituzioaren eguna dela eta, 
ikasle langileok ez dugu ezer 
ospatzeko. Horregatik, beste 
eskualdeetan bezala, gurean 
ere Herri Eskolak egingo di-
tugu Eibarren. Jai egun arrotz 
honetan kontrol soziala izan-
go dugu hizpide, hezkuntzan 
hartzen duen forma aztertuz 
eta horri aurre egiteko bitar-
tekoak landuz”. 

“Jai egun arrotzei intsumi-
sioa” aldarrikatuta, eskualdera-
ko antolatu dituzten ekimenak 
goizetik hasiko dira: 09:45ean 
Eibar BHI ikastetxearen sa-
rreran elkartu eta  10:00etan 
“agitprop” egingo dute (hau da, 
propaganda ideologikoa zabal-
tzeko ekintzak egingo dituzte).  
10:30ean, “Kontrol soziala” hi-
tzaldia emango dute Gaztetxean 
eta 12:15ean, berriz,  kartelgin-
tza tailerra egingo da. Azpima-
rratu dutenez, lan segurtasun 
irizpide guztiak bermatuko dira 
eta jendea eurekin bat egitera 
gonbidatu nahi dute. 

Hiru emakume ekintzailerekin 
solasaldia antolatu du Ekingunek

Konstituzio egunerako Herri 
Eskolak antolatu dituzte
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>>>  Aspalditik agortuta da-
goen Urtzaile kaleko iturriari 
beira ipini diote orain dela gu-
txi, horrela babestuta egoteko. 
Herritar asko poztu egin dira 
horrekin, iturri zahar hori gure 
herriko ondare historikoaren 
parte dela uste dutelako. Ur-
kizuko lanetan Loidiko errota-
ren aztarnak agertu direla-eta, 
batzuen iritziz iturri hori izan 
daiteke “Loidikoitturrixa” edo 
haren ondorengoa, jasota da-
goen ahozko lekukotasun ba-
karraren arabera han inguruan 
egon zen-eta. 

Urtzaileko iturria 
babesteko kristala 
ipini dute

>>>  Aurten Gaztaiñerre egu-
nean kalejira edo antzerako eki-
taldirik ezin izan denez egin, 
jaia moduren batean ospatzeko 
zozketa antolatu dute Eibarko 
AEK euskaltegikoek eta hauek 
izan dira hiru saridunak: An-

txon Lopez, Nayeli Atenas Gar-
cia eta Alvaro Martin. Hirurek 
pozarren hartu zuten saria. Ira-
bazleak zoriontzearekin batera, 
antolatzaileek eskerrak eman 
nahi dizkiete parte hartzera ani-
matu diren guztiei.

Gaztaiñerre eguneko zozketako 
irabazleek jaso dute saria

TUTULUMENDI
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>>>  Aurreko astean banatu zi-
tuzten Toribio Echevarria Sa-
riak Coliseo antzokian. Aurten 
30. edizioa bete duten sariak 
banatzeko ekitaldia pandemiak 
eta krisi sanitarioak baldintza-
tu dute eta publiko barik, ateak 
itxita egin zen, sarietan par-
te hartzen zuten enpresa eta 
erakundeetako ordezkariekin 
baino ez. Hala ere, ekitaldia in-

ternet bidez jarraitzeko aukera 
egon zen.

Edizio honetako sari nagu-
siak Onena Medicines (‘En-
presa Asmoak’ kategorian) 
eta Biotech Foods (‘Enpresa 
Berria’ kategorian) ekimenek 
jaso dituzte. Biek osasunaren 
eta elikaduraren sektoreetan 
egiten dute lan. Mera Medical 
Solutions enpresari, berriz, Na-

zioartekotza Babesa saria eman 
diote. Era berean, Scrapad-ek 
‘Eibarresa Enpresa’ sari berezia 
eskuratu du eta aurten ehun 
urte betetzen dituen Alfa en-
presak, berriz, “Iñaki Goenaga” 
aintzatespena jaso du. 

Toribio Echevarria Sariak Ei-
barko Udalak eta BIC Gipuz-
koak sustatzen dituzte pertsona 
ekintzaileen lana saritzeko, eta 
ekintzailetza berritzailea eta en-
presa-proiektu berrien sorrera 
sustatzeko. Sarien edizio honek 
enpresa-ekimenen inguruko 38 
hautagai jaso ditu.

Banatu dituzte Toribio 
Echevarria 2020 Sariak

“HOY ES MAÑANA” 
LIBURUAREN 
AURKEZPENA
Juan San Martin liburutegiak 
antolatuta, abenduaren 
15ean, 19:00etan aurkez-
tuko dute “Hoy es mañana” 
liburua Portalean. Lan ho-
rretan Julen Bollain Urbieta 
eibartarrak eta beste be-
deratzi idazlek etorkizuna 
birpentsatzeko kontaketak 
bildu dituzte. Antolatzai-
leen berbetan, “liburuan 
etorkizunerako oinarriak 
jarri nahi dira. Diziplina eta 
errealitate desberdinetatik 
datozen hamar gazteren 
proposamen eraldatzaileei 
esker, liburuak hainbat 
tresna eskaintzen ditu pan-
demia ondorengo aro berri 
hau denon artean pentsa-
tzeko, guztion artean nolako 
mundua eraiki nahi dugun 
pentsatzeko, alegia”. 

AUTUAN
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Euripean ospatzea egokitu zitzaigun iazko San Andres egu-
na; hala ere, antolatutako ekitaldi guztiak egin ziren eta, egu-
raldiaren gainetik, jairako gogoa eta umore ona nagusitu ziren 
gure herriko patroiaren omenezko egunean. San Andres Neka-
zal Azokak 41. edizioa ospatu zuen, 70 postu baino gehiagoren 
parte-hartzearekin. Eta Plazara Dantzara erromeriak ere bere 
tartea izan zuen. Euskeraren Eguna, bestalde, jai giroan bizi 
izan zen abenduaren 3an, dantza-ikuskizunak tarteko. Eibarko 
Euskalgintzak eta Eibarren Akebai plataformak antolatuta, 
herriko eskoletako ikasleek hiru dantza-emanaldi egin zituzten 
egunean zehar. Euskeraren egunari amaiera emateko, Udalba-
tzak apirilaren 29an onartutako Euskararen Ordenantza Berri-
tuaren aldeko adierazpen publikoa egin zuen udaletxeko pleno 
aretoan.    

1- San Andres Azokan 70 postutik gora egon ziren. 2- Plazara 
Dantzara erromeriak aurre egin zion euriari. 3-Euskararen Or-
denantza Berrituaren aldeko adierazpen publikoa egin zuten. 
4- Debabarreneko Euskararen Ginkanaren finala. 5- Jai-giroa 
nagusitu zen iazko San Andres egunean. 6- Euskeraren Egu-
nean hiru dantza-emanaldi izan ziren egunean zehar. 

1 2

3

4

5 6
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Erakusketa 2x2 metroko 
argazkiekin osatuta dago 
eta keinu egiten die base-

rritarrei zein San Andres azo-
kari. Untzaga plazaren aldean 
dauden hormetan jarri dituzte, 
jubilatu etxearen ondoan, eta 
baserritarren bizimodua eta 
lana erakusten dute batez ere. 
Ideia jarduera alternatibo gisa 
sortu da, COVID-19 pande-
miaren murrizketen ondorioz 
aurten ezin izan delako Sanan-
dresetako ohiko Nekazarien 
Azoka egin.

Erakusketa, berez, ibiltaria 
da eta Bizkaitik dator. Argaz-
kien egilea, bestalde, Gema 
Arrugaeta argazkilari profe-
sionala da, landa- eta itsas-in-
guruneak erakutsi eta ikus-
gai jartzen dituen Gaittun 
erakundekoa... Irudi guztiak 
gaur egungoak dira eta haie-
tan baserritarrak ikus daitezke, 
“gizonak eta emakumeak, lan-
da-inguruneko lanak egiten”; 
esaterako, San Andres azokan 
salgai jarri ohi diren produk-
tuen ekoizpen-prozesuetako 
batzuk egiten ikus daitezke.

Arrugaetaren ibilbide oparoa
Bartzelonan osatu zuen bere 
argazkilari ibilbidea Arrugae-
tak eta, batez ere, natura eta 
bidaiak dira bere irudietan 
gehien plasmatu dituenak. 
Munduko hainbat paisaia eta 
kultura ezagutu ditu Gemak: 
Peru, Bolivia, Txile, Norve-
gia, Suedia, Finlandia, Sami 
(Laponia), Danimarka, Italia, 
Frantzia, Maroko, Tanzania, 
Nepal, Tibet, Sri Lanka, Ama-
zonas, Himalaia eta Karibean 
izan da. 

Sei liburu kaleratu ditu bere 
irudiekin, natura eta giza gaiak 
tratatuz, eta hainbat publika-
zio eta aldizkaritan ere hartu 
du parte. Horrez gain, 13 do-
kumental ditu eginak eta bere 
argazkiak hamar museo tema-
tikotan aurkitu daitezke. Bere 
argazki-artxiboan 170.000 ar-
gazkitik gora ditu. Berarentzat 
argazkia, “lana baino gehiago, 
bizitzeko modua da”.  Untzaga-
ko kolore biziko irudiak babes-
tuta daude tratamendu berezi 
batekin eta testu lagungarria 
dute. ■ 

Hamar eguneko kale-erakusketa
Aurreko barixakuan ipini zituzten kalean eta hamar egunetan izango dira hor, guztiendako ikusgai.                          

Aurten Sanandresetan nekazaritza-azoka ezin zela egin-eta, Debemenen eta Eibarko Udalaren eskutik                        
(giro horri eusteko asmoz) formatu handiko hamar irudi daude erakusgai Untzagan, “baserritarren bizimoduari           

eta lanari” ikusgarritasuna emateko asmoarekin. On egin deizuela!

Gema Arrugaeta argazkilari profesionalaren irudietan landa-inguruneko 
lanak egiten diharduten gizon eta emakumezkoak ikusi daitezke.
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Aurreko domekan Txal-
txa-Zelaiko auditoriu-
mean Burgos50 dinami-

kak abendu osorako antolatu 
dituen ekimenen berri eman 
zuen, tartean Roberto Perez 
Jauregiren omenez aben-
duaren 10ean egingo dutena 
gurean; orduko hartan ere  
Etxarri-Aranatzen hil zuten 
Antonio Goñi 20an omenduko 
dute bere jaioterrian. Ekital-
di nazionala, bestalde, hilaren 
19an egingo dute eta modu te-
lematikoan emitituko.

Azaroaren 29ko Eibarko eki-
taldian 86 independentziaza-
lek atxikimendua eskaini dio-
ten adierazpena irakurri zuen 
Itziar Aizpuruak, 16 auzipe-
tuetako batek, Olaia Matxain 
gaztearekin batera. Eta Sabino 
Cuadra bozeramaileak Burgos-
koaren garaipen hura eta ondo-
ren etorri direnak azpimarra-
tu zituen, “gure belaunaldiak 
frankismoa garaitzea posible 
zela ikusi zuenez”. Ekitaldian 
gogoratu nahi izan zuten “Eus-
kal Herriari hitza eta eraba-
kia ukatzen jarraitzen diotela”, 

Euskal Errepublika helburu 
“lanean jarraitzeko prestuta-
suna” berresteaz gainera.

Atzo arratsaldean zen egite-
koa, bestalde, Goldatu Franco-
ren diktadura garaiko Euskal 
Preso eta Errefuxiatuen Elkar-
tearen eskutik ekimen publi-
koa Coliseoan. Ekitaldi horre-
tan Perez Jauregi omendu eta 
mahai-ingurua zen egitekoa, 
Burgosko bost prozesatu eta 
hiru abokaturekin.

Roberto memorian
Justu gaur betetzen dira 50 urte 
Ramon Sanchez Pizarro poli-
ziak zazpi kargadore hustu eta 

Roberto Perez Jauregi zauritu 
zuela. Mailaz igo zuten gero, 
Valladolideko Brigada Politi-
ko-Sozialera bidaltzeko. Or-
duko erregimenaren aurkako 
beste manifestazio bat izan zen 
ordukoa. Urkizu inguruan, Ipa-
rragirre kalearen parean, bala 
“galdu” batek 21 urteko Arme-
ria Eskolako ikaslea eta PCE(i) 
alderdiko militantea  harrapatu 
zuen. Ez zen bera izan zauritu-

tako bakarra, indar errepresi-
boek Manuel Gil Uriarte ere 
zauritu zutelako. Donostian 
beste lau egun egin zituen Ro-
bertok, larri, abenduaren 8an, 
prozesua amaitzeko bezperan, 
hiltzeko. 

Orain dela hamar urte, 40 
urte bete ziren egunean, hildako 
gaztearen familiari omenaldi 
txikia egin zitzaion, hainbat he-
rritarrek bultzatuta. Untzagako 
ekitaldia eguerdiko 12:00etan 
hasi zen eta Robertoren aita 
Casimirok seme Jorge eta beste 
senide batzuk izan zituen alda-
menean Kezkako dantzariak 
aurreskua eskaini ziotenean. 
Jesus Mari Gisasola “Trun-
boik” bertsoak bota ondoren, 
komitiba Karmen kalera joan 
ziren Ahaztuak 1936-1977 el-
kartekoek Roberto gogoratzeko 
ipinitako plaka inauguratzera. 
Robertoren aita zenak sokatik 
tira egin eta ikurriñak estaltzen 
zuen plaka agerian geratu zen 
eta han jarraitzen du, Karme-
liten parrokiaren ondoan, Ipa-
rragirrera doan bidearen azpiko 
horman. ■ 

1970eko abendua gogoratuz
Sasoi hartako Eibarren mobilizazio garrantzitsuak egin ziren Burgosko gerra kontseiluaren aurka, eta errepresioa 
ere maila berekoa izan zen; horren adibide da poliziak Roberto Perez Jauregi manifestaria tirokatu eta handik lau 

egunera hil izana. Burgosko prozesuan, bestalde, hiru eibartar zeuden epaituen artean: Mario Onaindia, Enrike 
Gesalaga eta Jon Etxabe apaiza. Bazen motiborik haien alde egiteko, batez ere heriotz-zigorrak tartean zirelako.

Casimiro Perez (Robertoren aita 
zena) eta Itziar Aizpurua orain 
dela hamar urte egindako 
omenaldian.
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Franco Maggiolo Temperley 
izeneko herrian jaio zen, Buenos 
Aires probintzian, Argentina-
ko hiriburutik 20 kilometrora. 
“Lantzean behin Buenos Aire-
sera joaten nintzen, tramiteren 
bat egitera, gauez irteteko edo 
horrelako zerbait, baina Tem-
perleyn egiten nuen bizitza”, 
azaldu digunez. “Han jendea 
arrapataka bizi da, hemengo 
bizimodua lasaiagoa da”, bere 
ustez.

Pucara Kluba bihotzean
Ezin da Francoren bizitzaz ber-
ba egin errugbia aipatu barik. 
9 urte zituenetik jokatzen du 
errugbian eta kirol horri esker 
ezagutu dugu Eibarren. Argen-
tinan eta hemen, ordea, errug-
bia ez da berdin bizi. “Han pasio 
gehiagorekin bizi da”, bere iri-
tziz. Argentinan jokatu zuen ur-
teetan, Pucara Klubean ibili zen, 
beti leial. “Errugbia kirol ama-
teurra da Argentinan. Jendeak 
eskolatik edo lanetik irtetean 
jokatzen du. Gainera, jokalariek 
dena eman behar dute, beste-
la beste jokalari batek hartuko 
baitio tokia taldean. Demaseko 
lehiakortasuna dago”, konta-
tzen duenez. Horren erakusle 
da bertako selekzioaren mai-
la handia, orain dela hilabete 
Zeelanda Berriari irabazi ziona. 
Francok gazte mailako selek-
zioan jokatu zuen, baina ezin 
izan zuen Pumekin debuta egin.

Italiar herritartasuna
Francok beti izan zuen atzerrian 
jokatzeko gogoa eta, “Argenti-
nan lanpostu ona izan arren”, 
Brasilera joan zen errugbian 
egitera. “Rio de Janeiro ingu-
ruan jokatu nuen urtebetez eta, 
gainera, errugbiaren bitartez 
komunitateetan laguntzeko 
proiektu batean ibili nintzen. 
Oso esperientzia ona izan zen”, 
esan digunez. Gero, Coritiban 
jokatu zuen sei hilabetez eta, on-
doren, Europako abentura hasi 
zuen. Jatorri italiarra izanik, 
Francok italiar nazionalitatea 
eskuratu zuen eta horrek hain-
bat ate ireki zizkion. “Ipar Ir-
landan jokatzeko aukera eman 
zidaten”, dio. Birritan pentsatu 
barik, maleta egin eta Belfas-

tera joan zen. “Maila handiko 
errugbia jokatzen da han eta 
gozatu egin nuen”, dio. Urtebe-
te egin zuen han eta, gero, Za-
ragozako Fenix taldeak fitxatu 
zuen, baina bi hilabete besterik 

ez zituen iraun han. “Ez nuen 
espero nuena aurkitu”, dioe-
nez. Ingalaterrara joan zen gero, 
Londres ingurura. “Etxea eman 
ziguten eta partiduak irabaztea-
gatik diru-sariak ere bai. Gaine-

ra, lorezain bezala egin nuen lan 
Londresen”, gogoratzen duenez. 
Handik Eskoziara joan zen, bai-
na Zaragozan bizitako antzeko 
esperientzia bizi izan zuen eta 
Eibarren zegoen Mauro Amor 
lagunari esker hona iritsi zen. 
Azkenean, bere tokia aurkitu 
du hemen. “Hori bilatzen nuen, 
bizitzeko toki bat”, dio pozik.

Errugbiaz bizitzen
Errugbiaz bizitzea zaila izango 
zela pentsatzen zuenez, hezike-
ta fisikoko irakasle izateko ikas-
ketak egin zituen Argentinan. 
Ondo egin zuela esan daiteke, 
baina bere ustea okerra zen, 
errugbiak ematen diolako jaten 
orain. Izan ere, Eibar Rugby 
Taldean jokatzeaz gain, taldea-
ren prestatzaile fisikoa da eta, 
beraz, klubeko langilea. Joan 
den asteburuan denboraldiko 
lehen garaipena lortu ondoren, 
taldeak lan asko egin behar du 
oraindik, baina Franco itxa-
ropentsu da. “Atzerriko hain-
bat jokalari fitxatu ditugu eta 
taldearen maila igotzea espero 
dut”, dio.

Argentinarengatik arduratuta
Eibarren gustora bizi arren, 
etxekoen falta du Francok, “ba-
tez ere pandemia-sasoi berezi 
honetan”. “Gurasoak etortze-
koak ziren, baina pandemia-
ren ondorioz ezin izan dute”, 
esan digunez. Francok urteak 
daramatza Argentinatik kan-
po bizitzen, nahiz eta lantzean 
behin joan ahal izan den. Hala 
ere, hango egoera ez zaio era-
kargarria egiten. “Pandemia-
ren ondorioz dena geldirik 
egon da, egoera ekonomikoa 
ez da batere ona eta ezagutzen 
dudan jende askok alde egin 
nahi du”, bere berbetan. Lagu-
nak Eibarrera badatoz, trankil 
egon daitezela, matea edaten 
jarraitu ahal izango dutelako. 
“Hemen matea erosi daiteke. 
Hala ere, lehen gehiago edaten 
nuen, orain ez dut ia denbo-
ra librerik eta matea edateko 
denbora behar da, erritual bat 
delako”, dio Francok. Hori bai, 
pandemia-sasoian, bakoitzak 
bere matea edan dezala, par-
tekatu barik.

Munduan zehar 
errugbiari esker

Eibar Rugby Taldeko jokalaria eta prestatzaile fisikoa da Franco Maggiolo.

EKHI BELAR

“Ez begiratu atzera edo talka egingo duzu, 
iragana gogoratu eta orainaldia bizi”

No mires atrás o chocarás de frente, 

recuerda el pasado y vive el presente
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Euskal Herriko Pentsionis-
ten Mugimenduak Kon-
gresuaren erabakia gai-

tzesten duela argi laga nahi du: 
“Toledoko Itunaren gomen-
dioek agerian utzi dute gezur 
handia dela Gizarte Segurantza 
publikoa jasanezina dela, eta 
pentsioak KPIarekin erreba-
lorizatzeko ezintasuna. Baina 
lortutakoa ez da nahikoa. Pen-
tsioen etorkizuna gastuaren eta 
demografiaren arabera zehaz-
ten duen botere ekonomikoen 
diskurtsoa onartzen da, fun-
tsezkoa dena ahaztuta: kalita-
tezko enplegu egonkorra sor-
tzea eta aberastasuna bidezko 
moduan birbanatzea”.

Pentsiodunen borroka hasi 
zenetik aldarrikatu dituzte 
pentsio duinak, baina pen-
tsiodunen berbetan, “ez dago 
pentsio duinik enplegu duinik 
gabe. Horregatik eskatzen dugu 
2010eko eta 2012ko lan-erre-
formak eta Europako Gutun 
Sozialean aurreikusitako 1.200 
euroko gutxieneko soldata ezar-

tzea. Aberastasunaren banake-
ta bidezkoa lortzerik ez dago 
aberatsek zergarik ordaintzen 
ez badute”.

Kongresuan Toledoko Itu-
naren aldeko bozketaren on-
dorioekin larrituta daude: “Ja-
sangarritasun-faktoreak eta 
2011ko pentsioen erreformak 
indarrean jarraitzen dute, eta 
erreforma berriei ateak zabal-
tzen zaizkie: erretiro aurreratua 
zigortzea eta pentsioaren %100 
eskuratzeko baldintzak gogor-
tzea, pentsio-plan pribatuak 
diru publikoarekin bultzatzea 
eta alarguntza-pentsioa mu-
rriztea, besteak beste”.

Gainera, erabaki horrekin, 
pentsiodunen mugimenduaren 
hainbat aldarrikapen zuzenean 
baztertu dituztela-eta kexatzen 
dira: “1.080 euroko gutxiene-
ko pentsio kontributiboa, 40 
urte kotizatuta dituzten erre-
tiro aurreratuaren koefiziente 
murriztaileak indargabetzea, 
soldatetan eta pentsioetan 
dagoen genero-arrakalarekin 

amaitzeko neurriak hartzea, 
edo alarguntza-pentsioaren 
oinarri arautzailea, diru-iturri 
bakar gisa, %100eraino igotzea, 
aldarrikapen horiek guztiak zu-
zenean baztertzen ditu Kongre-
suaren erabakiak”.

Erreforma horrekin, “sis-
temaren belaunaldien arteko 
elkartasuna hautsi” egin dela 
salatzen dute, “berriz ere era-
bakietatik kanpo” geratu direla 
gaineratuta. Gauzak horrela, 
hurrengo pausoa ematea Go-
bernuari dagokiola uste dute: 
“2020ko pentsioen erreforma 
hasi besterik ez da egin, eta bo-
rrokan jarraitzea, besterik ez 
zaigu geratzen”. Eta, agurtu 
baino lehen, gizarte osoari zu-
zendutako mezua: “Pentsio dui-
nak bermatuko dituen Pentsio 
Sistema Publikoaren aldeko bo-
rroka gizarte osoaren borroka 
da. Horregatik, beharrezkoak 
diren prebentzio neurri guz-
tiak zainduta, bihar eguerdiko 
mobilizazioetan zain izango 
gaituzue”. ■

“Pentsio-sistema 
duinaren aldeko 
borroka gizarte 
osoaren borroka 
da. Bihar zain 
izango gaituzue 
12:00etan”

Toledoko Itunaren murrizketei ez!
Astelehenero bezala, pentsiodun eta jubilatuen kontzentrazioak egin ziren herrietako plazetan eta Eibarren ere 

hala egin zuten, San Andres eguna izan arren. Laster beteko dira hiru urte asteroko mobilizazioak antolatzen hasi 
zirenetik eta, hasieratik erabili duten “Gure pentsioen alde” goiburuari eusten diote orain ere. Madrilgo Kongresuan 
Toledoko Itunaren gomendioak berresteko hartu berri duten erabakiarekin haserre, biharko manifestazioak deitu 

dituzte EAEko herri eta hiriburuetan. Eibarren Untzagatik irtengo dira, 12:00etan.



GEURE GAIA14 …eta kitto!
1166. zenbakia

Eibarko Udalak San An-
dres eguna aukeratu zuen 
‘Arrateko itsua’ erakuste-

ko, jendaurrean orain arte se-
kula ikusi ez den Ignacio Zu-
loagaren margolana. Artelana 
San Andres elizan egongo da 
ikusgai hilaren 20ra arte eta 
egoibarra2@eibar.eus helbi-
dera idatzi behar da hitzordua 
eskatzeko.

Udalak Ignacio Zuloaga Fun-
dazioarekin elkarlanean anto-
latu ditu margolari eibartarra 
gogoratzeko ekintzak, eta Igna-
cio Suarez-Zuloaga fundazioa-
ren presidentea eta Ignacioren 
birbiloba eta Margarita Ruyra 
de Andrade fundazioaren zu-
zendaria izan ziren ‘Arrateko 
itsua’ koadroaren aurkezpe-
nean. “Egun berezia da Eiba-
rrentzat eta kulturarentzat”, 
esan zigun Ruyra de Andradek 
ekitaldia hasi aurretik.

Zuloaga Fundazioak Chica-
goko (AEB) subasta-etxe ba-
tean aurkitu zuen margolana 
eta emozio handiz bizi izan du 
margolanak San Andres eli-
zan jarri arte egindako bidaia. 
“Hasteko, Ignacioren margola-
na zela ziurtatu behar genuen 
eta ikertzen hasi ginen. Bere 
tamainak atentzioa eman zi-
gun, txikiagoa zela pentsatzen 
genuen. Gure eskuetara iritsi 
zenean zirrara sentitu genuen”, 
dio fundazioaren zuzendariak. 
Koadroa ez zegoen oso egoera 
onean, baina apenas berritu 
dute, “margolanaren balio his-
torikoari eusteko”.

Ignacio Zuloagak 16 urte-
rekin margotu zuen ‘Arrateko 
itsua’ eta, Enrique Lafuente Fe-
rrari arte-historialariak margo-
lari eibartarraren 800 koadro 
ingururekin osatutako katalo-
goaren arabera, Zuloagak mar-
gotutako lehena da. “Lafuente 
Ferrarik dio Gernikan ikusgai 
egon zela, baina guk daukagun 
informazioaren arabera ez zen 
horrela izan. Hala ere, baliteke 
aurretik Eibarren ikusgai egon 
izana, baina ez gaude ziur”, dio 
Ruyra de Andradek.

‘Arrateko itsua’ koadroaren 
inguruan ikertzen dihardu 
oraindik fundazioak. Izan ere, 
margolanak bidaia luzea egin 

du gaur egunera arte. “Eibarko 
iturrien lana bezala, Ignaciok 
maitasunez gorde zuen lan hau, 
baina oso momentu txarrak bizi 
izan zituen eta, margotzeko ba-
liabide nahikorik ez zuenez, 
koadroa saldu egin zuela uste 
dugu”, fundazioaren zuzenda-
riaren berbetan. “Antza denez, 
Parisen zegoen Txileko kontsul 
bati saldu zion”. Ordutik, kon-

tsul honen familiak hodi batean 
kiribilduta gorde du margolana 
50 edo 60 urtez.

Eibarrekin lotura
‘Arrate itsua’ etxera itzuli dela 
esan daiteke. Ia bizitza guztia 
Eibartik kanpo bizi arren, Zu-
loagak lotura estua izan zuen 
bere jaioterriarekin. “Ignacio, 
Zuloagatarren guztiak bezala, 

oso eibartarra sentitzen zen”, 
dio Ruyra de Andradek. “Zuloa-
ga familiak 100 urte daramatza 
Eibartik kanpo bizitzen, baina 
beti itzultzen gara”, dio Suarez-
Zuloagaren emazteak.

Zuloaga familia oso kosmo-
polita izan da, “baina jaiote-
rrian erro sakonak dituena”, 
zuzendariaren berbetan. “Egia 
da Ignaciok Frantzian pasa zi-
tuela urte gehienak, baina beti 
etortzen zen Eibarrera. 1908. 
urteko, 1912ko eta 30. hamar-
kadako argazkietan ikusten da 
jendetza biltzen zela Eibarren 
Ignacio omentzeko”, dio Ruyra 
de Andradek.

Ignacio Zuloagak Frantziako 
Ohorezko Legioaren Domina 
Eibarri esker lortu zuela az-
pimarratzen du fundazioaren 
zuzendariak: “Lehen Mundu 
Gerran Frantziako umezur-
tzei laguntzeko ekimena bul-
tzatu zuen Eibarren eta herri-
ko langileek dirua eman zuten 
gerra jasan zutenei laguntze-
ko. Laguntza hori Frantziako 
presidenteak jaso zuen Eibar-
ko alkatearen eta Zuloagaren 
eskutik eta horri esker eman 
zioten domina, ez bere dohain 
artistikoengatik”.

Zuloagatarren balio eibar-
tarrak azpimarratzen ditu Zu-
loaga Fundazioak. “Berritze-
ko, bikaintasuna lortzeko eta 
gogor lan egiteko izaera zuten, 
eta horrek oso balio eibartarrak 
dira”, Ruyra de Andraderen us-
tez, “Eibarren kultura berezia 
dago”. Bere iritziz balio horiei 
esker lortu zuen arrakasta Igna-
ciok, “baina oinak lurrean izan 
zituen, jende xumearen alboan. 
Gainera, besteekin kolaboratze-
ko prest egon zen beti eta ez da 
gauza erreza, batez ere zu baino 
hobeagoak direnekin kolabora-
tzea. Onenekin lan egiten zuen 
eta asko ikasten zuen haiekin”.

Orain, bere lanak herrira eka-
rriz, Eibarko 27 dendatan Zu-
loagaren margolanak egongo 
dira ikusgai datozen egunotan.

Zuloaga barne-barnetik
Zuloaga Fundazioaren eskueta-
ra iritsi zenetik mimoz zaintzen 
dute ‘Arrateko itsua’. Zumaia-
ko Santiago Etxean aurkitu du 

Zuloaga 
ezagutzen 150 
urte eta gero
Uztailaren 26an Ignacio Zuloagaren jaiotzaren 150. 
urteurrena bete zen. Kontadorekuan jaio zen artistak 
mundu mailako ospea lortu zuen XIX. mendearen 
amaieran eta XX. mendearen hasieran, baina profeta 
al da bere jaioterrian? Urteurren berezia ospatzeko 
eta, bide batez, Eibarren Zuloaga hobeto ezagutzeko, 
hainbat ekimen prestatu dituzte.
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tokia orain, Ignacio Zuloagak 
biziki maite zuen lekuan, orain 
museo bihurtuta. Hain zuzen 
ere, margolari eibartarraren 
jaiotzaren 150. urteurrena go-
goratzeko ekintzen barruan, 
Ruyra de Andradek ‘Zuloaga 
Etxea, intelektualen topalekua’ 
izeneko bideoa grabatu du.

Zuloagak 1913an agindu 
zuen etxea eraikitzea eta sa-
soiko artisten eta intelektua-
len topaleku bihurtu zen, batez 
ere ‘98ko belaunaldiko’ lagunak 
hartuz.

Ruyra de Andraderen bideoaz 
gain, beste hiru bideo egin di-
tuzte ‘Zuloaga barne-barnetik’ 
egitasmoaren barruan: ‘Los 
valores de los Zuloagas y la 
cuestión social’, Ignacio Sua-
rez-Zuloaga adituaren eta Sara 
Hidalgo EHUko irakaslearen 

eskutik; eta Ismael Manterola 
EHUko irakaslearen ‘Zuloaga 
eta Euskal Herria’ eta ‘Zuloaga 
eta euskal margolariak’ (dagoe-
neko ikusgai daudenak).

Zuloagaren arlo soziala
Zuloaga Fundazioak ‘Benetako 
Ignacio Zuloaga’ liburua kalera-

tuko du laster. “Lafuente Ferra-
rik 50. hamarkadan egindako 
lanaren berrikuspena izango 
da. Ordutik ez da argitalpen 
handirik egin, katalogoak eta 
erakusketak bakarrik, baina 
Ignacio modu transbertsalean 
lantzen duen lanik ez”, dio Ruy-
ra de Andradek. “Zaila da per-
tsona bakar batek Ignacioren 
figurari aurrez aurre egitea, Ig-
naciok alde asko dituelako eta 
gainezka egiten duelako”, bere 
ustez. Beraz, 21 autorek hartuko 
dute parte liburuan.

Artea ardatz hartuta, libu-
ruan, Zuloaga Fundazioak egi-
ten dituen ekintzetan bezala, 
Ignacioren gizatasuna azpi-
marratu nahi da. “Bere heme-
roteka irakurtzean etengabe 
aipatzen dira jende xumeari 
eta kolektiboei egindako dirula-

guntzak, donazioak, opariak… 
Ignaciok interes soziala zuen 
aldi oro eta bere margolane-
tan adierazten da”, zuzenda-
riak dioenez. “Enkarguz egiten 
zituen lanak albo batera lagata 
(azken finean margotzeaz bizi 
zen), bere margolanek giro so-
ziala erakusten dute eta jende 
xumea agertzen da irudikatuta. 
Horrek kritikak ekarri zizkion, 
baina interesatzen zitzaiona 
margotzen zuen, desagertzear 
zegoen Espainia hura”.

Frantzian hasi zen korron-
teari jarraitu zion Zuloagak. 
“Hainbat artista Frantziako 
Bretainian purutasuna bila-
tzen hasi ziren. Hau da, indus-
trializazioak oraindik kutsatu 
ez zituen inguruneak. Beraz, 
XIX. mende amaierako Parise-
ko margolariek Bretainiara jo 

(Ezkerrean) Ignacio Zuloaga Elgetan, 1905ean.  ZULOAGA FUNDAZIOA (Goian) Margarita Ruyra de Andradek eta Ignacio Suarez-Zuloagak ’Arrateko itsua’ 
margolana aurkeztu zuten San Andres elizan astelehenean. SILBIA HERNANDEZ

“Zuloagak 
interes soziala 
zuen aldi 
oro eta bere 
margolanetan 
adierazten da 
hori”
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zuten laborariekin bat egin eta 
euren bizimodua ezagutzeko 
eta adierazteko”, kontatu digu 
Ruyra de Andradek. Zuloagak 
korrontea jarraitu eta bere egin 
zuen, Gaztelara eramanez.

Argi-ilunetan
Ruyra de Andradek dioen beza-
la, Ignacio Zuloagaren figurak 
alde asko ditu eta Euskal Herri-
ko udako ikastaroetan margo-
laria ezagutzeko ikastaroa egin 
zuten ‘Ignacio Zuloaga berriku-
siz’ izenburuarekin.

Haren ibilbide artistikoaz 
gain, Zuloagaren izaera soziala 
landu zuten eta baita testuingu-
ru politikoa ere. Aurretik aipatu 
bezala, margolari eibartarrak 
behartsu, bazterreko eta ezin-
duei lotutako gaiak landuko 
zituen, beti modu duinean era-

kutsiz, eta ijitoekin harreman 
berezia izan zuen.

Testuinguru historikoari da-
gokionez, “kapitalismo libera-
laren goraldi betean, aurrera-
penaren ideiak klase herrikoiei 
egozten zien pobreziaren eran-
tzukizuna, pobreziaren kausa 

sozialak batere kontuan hartu 
gabe. Gainera, Espainian ‘98ko 
hondamendia’ deiturikoa ere 
gertatu zen, Kubako eta Fili-
pinetako azken koloniak gal-
du zirenean. Gertaera horren 
ondoren, Espainia erreformatu 
nahi zuen intelektual belaunal-
di oso bat agertu zen. Zuloa-
gak herritar askoren pobrezia, 
marjinaltasuna eta eskasia era-
kusten jarraitu zuen, eta, jarre-
ra artistiko horren ondorioz, 
Espainia atzerrian lotsarazteaz 
akusatu zuten”, ikastaroaren 
antolatzaileen berbetan. Ho-
rrela sortu zen hainbat hamar-
kadatan puri-purian egon zen 
‘Zuloaga auzia’.

Eibarren aldarrikatu zen 
Espainiako Bigarren Errepu-
blika beso zabalik hartu zuen 
Zuloagak. “Azkenean etorri da 

etorri behar zena, eta guztiok 
amesten genuena baino lehe-
nago eta hobeago etorri da”, 
idatzi zuen, baina Gerra Zibi-
lean Frankoren alde egin zuen.

Ignacio Suarez-Zuloagak 
aipatzen duenez, Ignacio Zu-
loaga sozialista izan zen 1937. 
urtera arte eta Zumaiako al-
kate frankistak erregimena-
ren aurkakoen zerrendan sar-
tu zuen, baina Eibar ‘gorriek’ 
suntsitu zutela sinetsita eta 
beste hainbat gertakizun tar-
teko, frankismoa besarkatzera 
iritsi zen. Horren lekuko dira 
Franco diktadoreari eta Millan 
Astray Espainiako Legioaren 
sortzaileari egindako margo-
lanak, besteak beste.

Ignacio Zuloagaren bizitza, 
bere margolanak bezala, argi-
ilunetan islatzen da.

Herriko 27 dendatako eskaparateetan Ignacio Zuloagaren margolanak jarri dituzte. SILBIA HERNANDEZ

Errepublikaren 
aldarrikapena 
ospatu arren, 
Gerra Zibilean 
frankismoa 
besarkatzera 
iritsi zen
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Gabonei begira Eceiza etxeko 
turroiak bertatik bertara ezagu-
tzeko saioa antolatu du ...eta kit-
to! Euskara Elkarteak datorren 
abenduaren 15erako. Tolosako 
“Casa Eceizak” 1924an ekin zion 
postre artisauak egiteari eta oso 

ezagunak dira haren produktu 
guztiak. Eibarren eskainiko du-
ten dastaketa-saiora turroi ez-
berdinak ekarriko dituzte. Izena 
emateko 943200918 telefonora 
deitu behar da. 3 euro balio du 
eta taldea mugatua izango da.

Eceiza turroien dastaketa-saioan 
izena eman daiteke

Abenduak 3 zituen atzo, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu 
genuen. Ez ohikoa izan zen; azkeneko urteetan ekitaldi jende-
tsuak egitera ohitu gara, baina aurtengo egoera aintzat harturik, 
bestelakoa antolatu du Eibarko Euskalgintza taldeak. Auto-kara-
banak zeharkatu zuen herria, bazter guztietara musika eramanez, 
eta jende pilaketarik gabe eta segurtasun-neurriak errespetatuz, 
erantzun bikaina eman zuten beste behin ere eibartarrek; batzuk 
kalean egin zuten bat, koreografia bikainak eskainiz, eta beste 
asko etxeko leiho eta balkoietara irten ziren Euskararen Egu-
nerako aukeratutako kantuak abestera. Hurrengo asteko alean 
izango dituzue ikusgai atzoko eguneko argazkiak.

Gaur amaituko da Euskaraldia
Bi asteko ibilbidea egin eta gero, gaur esango diogu agur aurtengo 
Euskaraldiari eta hamabost egunez soinean eraman ditugun Aho-
bizi eta Belarriprest txapak kenduko ditugu; paparretik agian bai, 
kenduko ditugu, baina gogoan izan, urte osoan eta egunero izan 
gaitezkeela bietako edozein, guk nahi duguna. Bestetik, Eibarko 
udaletxeko balkoian estraineko aldiz jarri dute euskerarekin lo-
tutako ikurra; kasu honetan Euskaraldiaren banderola jarri dute, 
ariketa soziala agurtzeko.

Euskararen Eguna ospatu genuen atzo Eibarren

Aurtengo ikasturteko lehen 
hiru saioak egin ditu Gurasoak 
Berbetan programaren barruko 
ekimenak; lehenengoa Txal-
txa Zelain egin zuen, bigarrena 

Urkizun eta hirugarrena To-
rrekuan, aurreko barixakuan. 
2 eta 8 urte bitarteko haurren-
tzat antolatutako jolas-saioak 
urtarrilean itzuliko dira berriro.

Barixakuak Jolasian ekimenak agur 
esan du urtarrilera arte

Hurrengo orrietan ikus dezakezuen moduko posterrak banatuko 
ditu …eta kitto! Euskara Elkarteak herriko arraindegietan. Ber-
tan, gehien erabili ohi ditugun arrainen izenak ageri dira, eus-
karaz handiz eta letra txikiagoan gazteleraz, arrain bakoitzaren 
irudiaz lagundurik. Euskeraz primeran! kanpainaren barruan 

kaleratu ditu posterrok Elkarteak, baina ez dira bakarrak izan-
go. Datozen asteotan gauza bera egingo du harategi, fruta-denda 
eta okindegiekin. Gainerakoak ere argitaratuko dira …eta kitto! 
astekarian. Gainera, bertan ageri den QR kodeari esker, telefo-
noan deskargatu ahal izango dira posterrak.

Arraindegietarako posterra kaleratu du ...eta kitto!-k 
Euskeraz Primeran! kanpainaren barruan

Urtarrilean itzuliko dira berriro haurrentzako jolas-saioak.
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Yoga ikastaroaren bigarren 
saioa egingo da bihar
Aurreko zapatuan egin zen lehenengoa eta bihar, zapatua, egin-
go dute bigarrena. Irune Astarloa da irakaslea eta, 90 minutuko 
saioetan eta ariketa errazekin, bizitzen ari garen egoerari aurre 
egiteko hainbat teknika ari da ikasten hamar laguneko taldea. 

Primeran erantzun dute Eibarko bertsozaleek berriz ere, eta bertso-gosea asetu nahian, ehun bat lagun elkartu ziren 
eguenean Coliseo antzokian, …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatuta egin zen San Andres bertso-jaialdian. Egun eta 

leku ezberdina probatu ditu aurten jaialdiak, eta antolatzaileen esanetan asmatu egin dute bete-betean.

Beti antolatu izan da ber-
tso-jaialdia San Andres 
jaien bueltan; aurten, 

jairik ez da izan baina bertso-
jaialdiak ez dio urteroko zitari 
kalerik egin. Hori bai, ez ohiko 
egun eta tokian. 17:30ean Coli-
seoko leihatila zabaldu orduko 
hasi zen mugimendua, eta ho-
rrela izan zen, antzokiko ehun 
eserleku bete arte.

Aurtengo kartelak ere lagun-
duko zuen, seguru. Jon Mikel 
Mujikaren esanetara jardun 
zuten Oihana Iguaran, Maider 
Arregi, Aitor Mendiluze eta 
Andoni Egañak. Eibarko kaleen 
izenetatik hasita, Saharatik 

pasata, COVID-19a ahaztu 
barik fin ibili ziren Jon Mikelek 
jarritako gaien inguruan.

Sari-banaketa
Jaialdia hasi aurretik aurten-
go San Andres Bertso Paper 
lehiaketako irabazleei sariak 
banatu zizkien Ekaitz Olaizola 
…eta kitto! Euskara Elkarteko 
presidenteak. Helduen mailan 
Iñigo Legorburu hernaniarra eta 
Jesus Mari Gisasola “Trunboi” 
izan dira lehena eta bigarrena, 
hurrenez hurren. 16 urtetik 
beherakoen artean lehen saria 
Unai Lopezentzat izan da eta bi-
garrena Hiart Andonegirentzat.

San Andres bertso-jaialdi biribila 
ospatu zen eguenean Coliseoan
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Aurreko astean futbolari ospetsu baten heriotzak bete zituen 
hedabide guztietako lehen lerroak edota irudiak. Ordutik, mun-
du mailan izarra izandako futbolari argentinarraren gaineko 
goraipamenak etengabeak izan dira egunetan zehar: sartutako 
golak, egindako paseak, haren mugimendu azkarrak... Izena 
ez zitzaidan ezezaguna egiten, baina ez nuen aparteko infor-
maziorik itxura baten hainbesterako izan zen kirolariaz; beraz, 
egiten ari zitzaion agurra ondo merezita izango zuela pentsatu 
nuen... Izaro Andres abeslariak Gaztea sariak ekitaldian saria 
jaso ondoren egindako diskurtsoa entzun nuen arte. Emaku-
meen indarkeriaren kontrako eguna zela aprobetxatuta, ma-
llabitarrak ezin mezu zuzenagoa helarazi zigun: zeregin gutxi 
dugu emakumeok jipoitzen gaituena futbolari ospetsua denean. 

Gerora jakin dut pila bat 
salaketa jarri direla hizpide 
dugun futbolariaren kontra 
genero-indarkeriagatik, baita 
pedofiliagatik ere. Hedabi-
deetan, ordea, horren arrasto 
gutxi. Futbolaria eta pertsona 
bereizi behar direla horrela-
koetan, horixe defendatzen 
du zenbaitek. Esaten ausar-
tzea ere! Galde diezaietela 
haren tratu txarrak jasan zi-
tuzten emakume eta haurrei 
erasotzailea futbolaria ala 
haren atzean ezkutatzen zen 
gizona zen.

Gaur entzun dut emaku-
meen arteko futbol partida 
baten hildakoaren omenez 
minutu bateko isilunea gor-
detzeari uko egin diola futbo-

lari gazte batek, eta lurrean eserita eta kamerari bizkar emanda 
igaro duela berak denbora tarte hori. Bejondeiola!

Distirarik gabeko 
izarra

"Futbolaria eta 
pertsona berezi 
behar direla 
horrelakoetan, 
horixe 
defendatzen du 
zenbaitek. Esaten 
ausartzea ere! "

Malen Illarramendi
Malen Illarramendi

Etxebizitza erosi baino lehen gomendagarria da teknikari baten 
aholkua jasotzea. Zertan lagundu dezake teknikariak? Batez 
ere, etxea zurea denean ezustekorik ez edukitzen. Baina, zelako 
sorpresak izan ditzakegu ilusioz erosten den zerbaitetan? Bada, 
lehendabiziko gauza da ezin dela hainbeste balio duen zerbait 
aditu baten gomendiorik gabe erosi. Zenbat urte pasatzen ditu-
gu etxea ordaintzen? 25? 30? Eta ez dugu aholkurik eskatzen? 
Eta bigarren eskuko kotxe bat erosi aurretik mekanikari baten 
iritzia eskatzen dugu? Edo ez da hala? Bada, barkatu baina ez 
du zentzurik, ez dut ezer ulertzen.

Beste herrialde batzuetan ezinbestekoa da eraikin baten jabetza 
izenez aldatu aurretik teknikari baten txostena izatea; gurean 
oraindik ez gabiltza horretan, baina helduko zaigu.

Teknikari baten laguntza edukitzeak, lasaitasuna emateaz gain, 
beste onura asko dakartza, horien artean batzuk aipatzeagatik:
- Ikusezinak diren arazoak antzematen ditu.
-  Eraikinak hirigintzako araudiak betetzen dituen edo ez az-

tertu dezake. Ordenamenduz kanpo dagoen edo ez jakin.
-  Teilatua, egitura, fatxada eta, orokorrean, estalkia, zelan da-

goen ikusi dezake. Agian zerbait konpondu beharko litzaioke 
eta konponketak zenbat balio duen lagungarria izan daite-
ke etxearen prezioa saltzailearekin adosteko, murrizteko… 
Nork daki.

- Etxearen diseinu berria landu dezake, aukera ezberdinekin. 
Batzuetan pentsatzen dugu sukaldea tokiz aldatu daitekeela, 
eta gero ur- eta saneamendu-hodiak direla-eta ezin da tokiz 
mugitu… Hori ezustekoa izan daiteke behin etxea zurea de-
nean.

-  Leihoen isolamendua aztertu dezake, baita galgara eta pa-
retena ere.

-  Egurrezko etxeetan, berriz, egurrak intsekturen baten kal-
tea duen ikusi dezake; horrek luzera begira arazoak sortzen 
ditu-eta.

Etxebizitza erosi 
aurretik egin beharko 
genukeena

"Beste herrialde batzuetan 
ezinbestekoa da eraikin baten 
jabetza izenez aldatu aurretik 
teknikari baten txostena izatea"

Olatz Etxeberria
Olatz Etxeberria
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Zer nolako ondorioak izan di-
tzake pandemiak herritarren 
osasun mentalean? 
Bizi dugun egoera honek ezine-
gon emozionala sortzen digu. 
Pandemiak oinarrizko bi gauza 
probatzen ditu: batetik, egoera 
eta ohitura berrietara egoki-
tzeko gaitasuna; eta, bestetik, 
ziurgabetasunarekiko toleran-
tziari aurre egin behar diogu. 
Kontrol-galeraren sentsazioa 
ematen digu. Nire kontsultan 
ikusten dudanez, antsietatea-
rekin zerikusia duten gaiak 
oso lotuta daude ziurgabeta-
sunarekin, etorkizunarekiko 
beldurrarekin, gertatuko de-
naren beldurrarekin... Alde ho-
rretatik, pandemiari lotutako 
arazo handienetako bat da ez 
dagoela ziurgabetasunarekiko 
tolerantziarik. 

Nahiz eta egia den pandemiak 
guztioi eragiten digula, nori 
eragin diezaioke gehiago?
Egokitzeko gaitasun gutxien 
duten pertsonei eragiten die 
gehienbat, zurrunegiak dire-
nei, euren gauzetatik ateraz 
gero asko sufritzen dutenei. 

“Egokitzeko gaitasun gutxiago 
duten pertsonei eragiten die 
pandemiak”

<<<  OSCAR MONDRAGON  • Psikologoa  >>>

COVID-19ak eragindako urruntze sozialak aldaketak ekarri ditu eguneroko errutinetan eta, ondorioz, pertsonengan. 
Ziurgabetasunak eta kontrol-sentsazioa galtzeak antsietatea eta depresioa areagotzea ekar dezake. Oscar 
Mondragon psikologo eibartarrarekin egin dugu berba pandemiaren eragin psikologikoen gainean.
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Gero, ziurgabetasunarekiko 
tolerantzia-maila egongo li-
tzateke. Hortik aurrera, denoi 
eragiten digu, nola edo hala. 
Denok aldatu behar ditugu 
gure ohiturak, baina egokitzeko 
zenbat eta gaitasun handiagoa 
eta ziurgabetasunarekiko tole-
rantzia handiagoa izan, orduan 
eta gutxiago sufritzen dugu, 
eta, beraz, ezinegon emozional 
txikiagoa dugu. Inportantea 
da deskonektatzea eta beste 
gauza batzuk egitea; ez egotea 
denbora guztian COVIDean 
pentsatzen. 

Zeintzuk lirateke pandemia-
ren muturreko ondorioak?
Pandemiak eragina du eta 
sendotzen ari da lehendik de-
presioa, antsietatea, bakarda-
de-sentimendua eta abar zi-
tuzten pertsonengan. Lehen 
antsietate-arazoak zituzten 
pertsonek edo euren bizitza-
rekin gustora ez zeudenek, 
bat-batean, haien antsietate 
eta beldur asko irauli dituzte 
COVIDean. Batzuk, nahiz eta 
gutxi izan, fobia motaren bat 
garatu dute (kalera ateratzeko 
beldurra, esaterako).

Pandemia hasi baino lehen 
pertsona batzuk oso bizitza 
sozial bizia zuten, eta euren 
bizimodua errotik aldatu behar 
izan dute. Zailagoa egiten da 
egoera kasu horietan?
Zailagoa egiten da kontakturik 
ez izateagatik, baina, batez ere, 
beste gauza batzuk falta dire-
lako. Egokitzapena funtsezkoa 
da. Badira etxean egin daitez-
keen beste gauza edo zaleta-
sun batzuk, edo haien ordez jar 
daitezkeenak. Bestalde, zenbat 
eta bakarrago bizi, orduan eta 

okerrago, isolatuago baitzau-
de. Eta, bestalde, bizi behar 
duzun tokian aurretiko ten-
tsioak baldin badaude, orduan 
eta gatazka gehiago sortzen 
dira (bikote-gatazkak, tratu 
txarrak…); denbora gehiago 
ematen dugu etxean, eta egoe-
ra horrek sortzen duen estresa 
beste pertsona batekin ordain-
duko dugu.

Teknologiak lagungarriak 
izan daitezke bakardadeari 
eta gizarte-harremanen ga-
beziari aurre egiteko?
Teknologiek une askotan lagun 

gaitzakete. Lagunekin eginda-
ko vermut birtuala edo bideo-
konferentzia, astea nola joan 
zaigun kontatzeko, eta abar. 
Jakina, ez da gauza bera, baina 
garrantzitsuena da mentalki 
jendearekin konektatuta ego-
tea. Teknologien erabilgarrita-
sunaren beste adibide batzuk 
zaharren egoitzetan ikusi ditu-
gu, non posible zen senideekin 
tabletaren bidez komunika-
tzea. Lasaitasuna eta segur-
tasuna ematen ditu.  Bakoitza 
bere esparruan, bere lanean, 
teknologiei zuku asko atera 
diezaiekegula konturatu gara.

Egoera latzak bizi izan ditu-
gu. Egin ezin izan diren do-
luak daude, senitartekoari 
agur esan ezin izan diotenak… 
Egoera benetan dramatikoak 
eman dira, batez ere pandemia-
ren hasieran. Ondoren, agintari 
sanitarioak irizpidea aldatzen 
joan ziren, hilzorian zegoenari 
hurbiltzeko eta agur esateko 
aukera ematen hasi ziren, eta 
horrek senideei beste sentipen 
batekin geratzen laguntzen die. 
Doluek erritualak behar dituz-
te, eta gabezia hori egon da. 

Une honetan, ospitalean se-
nideren bat baduzu, ezin zara 
joan, egoitza askotan bisitak 
oso mugatuta daude...
Hori guztia oso gaizki era-
maten da eta konpentsatze-
ko moduak bilatu behar dira. 
Telebistan ikusi ahal izan 
dugunez, pantaila eta tresna 
ugari daude, adibidez, eskua 
sartzeko eta elkar "ukitzeko" 
tramankuluak daudela ikusi 
dugu. Horrelako gauzek hobe-
to moldatzen laguntzen dute, 
zalantza barik.

Nola ikusten dituzu ume eta 
gaztetxoak?
Uste duguna baino gaitasun 
handiagoa dugu egokitzeko, 
eta askotan gurasoak gara an-
tsietatea eta arazoak trasla-
datzen dizkiegunak. Gazteek 
energia asko daukate, elkar-
tzeko beharra daukate, eta 
agintariek eta gizarteak, oro 
har,  zerbait eskaini beharko 
liekete. Ez da erraza, baina ho-
rren falta sumatzen dut nik. 
Jarduera fisikoa eta aisialdia 
ezinbestekoak dira haurren-
tzako eta hor ere zerbait egin 
beharko litzateke.

“Inportantea da 
deskonektatzea 
eta beste 
gauza batzuk 
egitea”

“Egokitzeko 
zenbat eta 
gaitasun 
handiagoa 
izan, orduan 
eta gutxiago 
sufritzen dugu”
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>>>  Gaston Ibarburuk gida-
tzen duen taldeak partidu se-
rio eta gogorra jokatu zuen Bil-
boko Universitarioren aurka 
eta hurrengo partiduetarako 
konfiantza eman diezaiokeen 
garaipena lortu zuen aurreko 
domekan Unben. 44-21 izan 
zen azken emaitza, meritu han-
dikoa eibartarrentzat partidua 
zelan hasi zen ikusita, lehenen-
go jokaldian kontrako entsegua 
jaso baitzuten; hori bai, 10. mi-
nuturako markagailua iraul-
tzea lortu zuten etxekoek. Baina 
handik gutxira, lehenengo za-
tian oraindik, epaileak txartel 
gorria erakutsi zion Mounga fi-
txaketa berriari eta eibartarrak 

jokalari bat gutxiagorekin gera-
tu ziren. Franco Maggiolo eta 
Pablo Jimenezek bina entsegu 
lortu zituzten eta bikain jardun 
zuen Gradyn Bowd-ek, puntu 
oso garrantzitsuak eskuratuz. 
Lortutako garaipenarekin ei-
bartarrek Bilboko taldea harra-
patzen dute sailkapenean eta 
une honetan, bost punturekin, 
beste hiru talde dituzte atzetik. 
Asteburu honetan atsedenal-
dia izango dute eta hurrengo 
jardunaldian Bizkaia aldean 
izango dute norgehiagoka, Uri-
bealdea taldeari bisita eginez. 
Emakumezkoen lehen taldeak, 
bestalde, hemendik astebetera 
hasiko du Liga.

Hodei Ezpeleta 2. mailako Euskal 
Herriko txapelketaren podiumean
>>>  Ernesto Ezpeleta “Bihu-
rriren” semeak aurrerapausoak 
egiten jarraitzen du aizkora 
munduan eta aurreko dome-
kan ere pronostikoek ziotenetik 
gora egin zuen Bastidan jokatu-
tako txapelketan. Arabako he-
rri horretan  2. eta 3. Maileta-
ko Euskal Herriko txapelketak 
izan ziren jokoan eta Menda-
ron bizi den aizkolariak hiru-
garren postuan amaitu zuen 
2. Mailakoen lehiaketa. Oier 
Kañamares nafarra nagusitu 
zen bi kanaerdiko, 60 ontza-
ko beste bi enbor eta bi oin-
biko mozteko 23 minutu eta 
38 segundoko denborarekin, 

bere atzetik Luis Txapartegi 
gipuzkoarra (24:19) eta Ho-
dei Ezpeleta (25:03) sailka-
tuz. Eibartarrak aurrea hartu 
zien, bestalde, Iban Resano, 
Xabier Zaldua, Oihan Larre-
txea eta Joxean Etxeberriari. 
Euskal Federazioak antolatuta-
ko txapelketa horretan jokoan 
zeuden hilaren 13an Bilboko 
Miribilla kiroldegian (hori 1. 
Mailako aizkolariak antolatu-
ta) Aizkolari Txapelketa Nagu-
sirako bi txartel ere, azkenean 
Kañamaresek eta Txapartegik 
eskuratu zituzten. Hodei Ez-
peletak bidea egiten dihardu 
gazte-gaztetatik aizkolari mo-

duan: horrela, 2016ko irailean 
Bizkaiko 2. Mailako txapela 
jantzi zuen, 2017ko abenduan 
aizkolari gazteen Euskadiko 

txapela, eta iazko martxoan (19 
urterekin) Promesen mailako 
Urrezko Aizkora ere irabazi 
zuen.

Bihurriren semeak bikain erantzuten du txapelketetan.

Avia Eibar Rugby Taldeak 
denboraldiko lehen garaipena 
lortu zuen Unben

>>>  3. Mailan jokatzen duen 
Eibar FT-ren filialak garaipe-
na lortu zuen Ariznabarran, 
Alberto Mariok penaltiz sar-
tutako gol bati esker. Bost jar-
dunaldi zeramatzan taldeak 
garaipenik eskuratu gabe eta 
liga hasieran zituen helburuak 

okertzen zioazkion Iban Fagoa-
gak prestatzen duen taldeari. 
Garaipen horri esker seigarren 
postura egin dute jauzi, bedera-
tzi punturekin, liderrarengatik 
hiru puntura, hain zuzen. Aste-
buru honetan atseden hartzea 
dagokie.

CD Vitoria filiala sailkapeneko 
erdialdean kokatu da
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>>>  Astelehenetik astelehene-
ra, hurrengo jardunaldian ere 
azken partidua jokatuko dute 
eibartarrek; oraingo horretan 
Valentzia hartuko dute Ipu-
ruan gaueko 21:00etan, etxean 
behingoz irabazi eta San An-
dres egunean Betisi Sevillan 0-2 
irabazitakoari errendimendu 
onena ateratzeko asmoz. Men-
dilibarren mutilak 12. postuan 
daude sailkapenean, Graciaren 

taldearen aurretik (13 puntu 
ditu Eibarrek eta bat gutxia-
go Valentziak). Handik aste-
betera, hilaren 13an, domeka, 
gaur egungo liderra bisitatu-
ko du Eibar FT-k arratsaldeko 
14:00etan Reale Anoetan ha-
siko den norgehiagokan. Puntu 
garrantzitsuak izango dira jo-
koan hurrengo jardunaldietan 
kanpoan hobeto diharduten 
Eibar FT-koentzat.

Hierros Servandok bigarrenaren 
bisita jasoko du bihar Ipuruan
 >>>  Eskubaloiko 1. Nazional 
Mailako euren multzoko lehe-
nengoko biak aurrez aurre izan-
go dira bihar arratsaldean Ipu-
rua kiroldegian, denboraldiko 
partidu interesgarrienetakoa 
izan daitekeenean. Anaitasu-
nak eibartarren partidu erdiak 
jokatu dituzte orain arte, bai-
na jokatutako laurak irabazi 
dituzte. Azken jardunaldian 
jokatutako derbian, bestalde, 
eibartarrak nagusi izan ziren El-
goibarren (19-28), batez ere par-
tiduaren azkenaldian lortutako 
abantailari esker, etxekoek ezin 
izan zutelako Hierros Servan-
dokoen atea zulatu azken bede-

ratzi minutuetan. Lehenengo 
zatia borrokatuagoa izan zen 
eta, minutu gehienetan elgoi-
bartarrak atzetik joan baziren 
ere, H. Servandokoek aldea gu-
txinaka joan ziren egiten, batez 
ere 6-0ko defentsari esker. Baja 
garrantzitsuak izan zituen Fer-
nando Fernandezen taldeak: 
Mikel Zuloaga goleatzaile na-
gusienaren tokia oso ondo bete 
zuen Lander Casadok, hamar 
gol lortuta, eta Xabi Azkoni-
zaga eta Jon Barruetabeñaren 
bajek tokia egin zieten Markel 
Valenciano (bere debuta izan 
zen lehen taldearekin), Jokin 
Aja eta Andoni jubenilei. 

Eibar FT-k Valentzia hartuko du astelehen gauean Ipuruan

Elgoibarren ere nagusi izan zen Fernandoren taldea.

Lau eta erdiko txapelketako bi partidu jokatuko dira etzi Astelenan
>>>  Katedralak pilota profe-
sionaleko jaialdirik garrantzi-
tsuenak dihardu hartzen pan-
demiaren sasoi honetan eta, 
horrela, etzi ere asteburu ho-

netan hasiko den kaiolaren ba-
rruko lehenengo jardunaldiko 
bi norgehiagoka jokatuko dira 
bertan. Jaialdia hasteko bina-
kako partidua ere ez da nola-

nahikoa izango, buruz-buruko 
finala jokatu zuten parte-har-
tzearekin: Jaka txapeldunak 
eta Imazek osatutako bikoteak 
Altuna eta Arangurenek osatu-

takoa izango du aurrez aurre. 
Partidu nagusian Bengoetxea 
VI.a eta Irribarria izango dira, 
nor baino nor, eta ondoren Agi-
rre eta Pello Etxeberria.
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Durangoko Azokak pan-
demiak ezarritako mu-
gak apurtuko ditu eta 

bere eskaintza mundu osora 
zabalduko du, ez Euskal He-
rrira bakarrik. Osasun-alarmak 
ezarritako aforo- eta mugikor-
tasun-murrizketak kontuan 
hartuta, kulturzale asko ezin 
izango da Durangoko Landa-
ko gunera joan; beraz, azoka 
kulturzaleengana eraman nahi 
izan dute. Horretarako, online 
denda jarri dute eskura eta da-
tozen egunotan egingo diren 
ekintzak streaming bitartez ja-
rraitu ahal izango dira.

100 ekitaldi baino gehiago
Durangon bertan 100 kultur 
ekitaldi baino gehiago egingo 
dira gaur hasi eta hilaren 8an 
amaituko den Durangoko Azo-
karen 55. edizioan. Gerediaga 
elkarteko Arantza Altunaren 
berbetan, azoka ez da saleros-
ketarako gune hutsa soilik, 
“kulturaz gozatzea, sortzaile 

berriak deskubritzea, hausnar-
keta mamitsuak entzutea, eta 
ikuskizunak eta kontzertuak 
bizitzea ere bada”.

Durangoko ekitaldiak Lan-
dakon eta Plateruenan egingo 
dira. Plateruenan, adibidez, 
diskoen aurkezpenak egingo 
dituzte Bulegok, Mikel Urdan-
garinek, Gatibuk, Rafa Ruedak, 
X Sakarak eta Maria Riverok, 
besteak beste.

Landakon, aldiz, gainontze-
ko jarduerak antolatuko dira: 
ipuinen aurkezpena, mahain-
guruak, literatura solasaldiak, 
ikus-entzunezkoak, umeentza-
ko pelikulak, irakurketa dra-
matizatuak eta abar. Idazleen 
artean, besteak beste, honako 
sortzaileak egongo dira: Uxue 
Alberdi, Bernardo Atxaga, Mi-
ren Agur Meabe, Kattalin Mi-
ner, Iñaki Egaña eta Danele 
Sarriugarte. Gainera, azokari 
amaiera emateko, abendua-
ren 8an “Taupadaz taupada” 
ikuskizun berezia egingo da 

Landakon, 12:00etan, Miren 
Amuriza, Amancay Gaztaña-
ga, Antton Telleria eta Maite 
Arroitajauregi ’Mursego’-rekin.

Durangoko eta mugakide di-
ren herrietan bizi ez direnen 
kulturzaleengana hobeto iriste-
ko, ‘Zu non, han DA!’ ekimena 
jarri du martxan Durangoko 
Azokak. Horrela, Euskal He-
rriko zortzi herritan (Amurrio, 
Atarrabia, Azpeitia, Bermeo, 
Bilbo, Donostia, Gasteiz eta On-
darroan, hain zuzen ere) kon-

tzertuak egongo dira, 32 musi-
ka-talderen parte-hartzearekin.

Azoka online
Landakora joan ezin direnek 
durangokoazoka.eus/eu/den-
da webgunean erosi ahal izango 
dituzte azokako produktuak. 
2.300 produktu baino gehiago 
jarriko dituzte salgai eta 852 
nobedade izango dira eskura: 
636 liburu, 100 musika-pro-
duktu, 44 aldizkari eta bestela-
ko 72 (jokoak, papergintza...).

Erosketak online egiteko 
epea hilaren 4tik 8ra izango 
da, baina katalogoa kontsultatu 
daiteke dagoeneko eta produk-
tuak ‘desioen saskian’ gorde 
daitezke. Gainera, ordainketa 
egiten duten lehenengo mila 
erosleek aurtengo kartelaren 
irudiarekin egindako poltsa 
berezia jasoko dute doan, eu-
ren erosketarekin batera, eta 45 
eurotik gorako erosketa guztiek 
ez dute bidalketa-gasturik or-
daindu beharko. ■ 

Landakon eta 
Plateruenan 
egingo diren 
ekintzak 
streaming 
bitartez jarraitu 
ahal izango dira

Durangoko Azoka,
Landakotik Euskal Herrira

Aurtengoa ez da ohiko Durangoko Azoka izango, baina euskal kulturaren zita garrantzitsuenak ez du hutsik egingo. 
Pandemia egoerara egokitu da Durangoko Azoka eta beste modu batean planteatu ditu ekintzak, baina azoka 

egingo da hilaren 4tik 8ra (modu presentzialean eta online): mahainguruak, aurkezpenak, solasaldia eta emanaldiak 
zuzenean egingo dira; eta musika Euskal Herriko hainbat tokitara eramango dute.
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Eguazten arratsaldean egin-
dako bileran lortu zuten 
Gabonei begira plan bate-

ratua adostea Espainiako Go-
bernuak eta autonomia erki-
degoetako osasun agintariek. 
Horren arabera, Gabonetan 
horren ohikoak diren familia 
topaketetara begira, baimendu 
egingo dira Gabonetako jaie-
gunetan erkidego batetik bes-
tera joateko bidaiak. Gainera, 
Gabonzahar gauean eta Gabon 
gauean 01:30ak arte ez da izan-
go etxeratu beharrik. Familia 
topaketetan, oro har, hamar 

pertsona baino gehiago ez el-
kartzeko irizpidea emango da, 
eta bertan behera geratuko dira 
Olentzerori ongietorria emate-
ko antolatzen diren ekitaldiak, 
Hiru Erregeen kabalgatak eta, 
oro har, urte sasoi honetarako 
tradizioak “agintzen” dituen 
bestelako ospakizun guztiak.

Izan ere, nahiz eta Gabone-
tarako murrizketa batzuk apur 
bat leundu, COVID-19a kon-
trolpean izatera bideratutako 
oinarrizko neurriak orain ar-
tekoak izaten jarraitzen dutela 
behin eta berriz azpimarratu 

dute: eskuak ondo garbitzea, 
maskara erabiltzea eta pertso-

nen arteko distantziak zaintzea. 
Edo, bestela esanda, jende pi-
laketak saihestea.

Bilera amaituta, pozik agertu 
zen Gotzone Sagardui Eusko 
Jaurlaritzako Osasun sailbu-
rua. Azken batean, denentzat 
adostutako neurri hauek Eus-
ko Jaurlaritzak berak astelehe-
nean iragarri zituenekin bat 
datoz. Hala ere, sailburuaren 
berbetan, “Gabonak ez dira 
arriskurik gabeko sasoia” eta, 
horregatik, herritarrei zentzuz 
eta zorrotz jokatzeko eskaera 
egin dute. ■ 

“Erkidegoen 
arteko 
mugikortasuna 
baimenduta 
egongo da, soilik 
familiarekin 
elkartzeko”

Gabonak ospatu ahal izango ditugu, 
baina murrizketekin ahaztu barik

Abenduan sartu gara eta Gabonak ia gainean dauzkagu. Normalean alaitasun eta ilusioz betetako sasoia izaten 
den hau zalantza eta galderaz beteta bizitzea egokitu zaigu oraingoan, ordea. Izan ere, martxoaz geroztik gure 

egunerokotasunean etenbariko aldaketak eragiten dituen COVID-19ak ez du alde egin eta, beraz, Gabonetan ere 
zaindu beharra izango dugu. Egun berezi hauetarako erkidego guztietarako berdinak izango diren murrizketak aste 
honetan adostu dituzte. Hala ere, oraindik ez dituzte zehaztu ostalaritza eta merkataritzari aplikatuko zaizkionak.
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Domekara arte egongo da Ex-
fibar seilu-erakusketa ikusgai 
Portalean. Bertan hamaika bil-
dumagileren seiluak ikus dai-
tezke, gai ezberdinen arabera 
sailkatuta. Aurtengo bilduma 
irabazlea Fermin Zuriarrain 
elgoibartarraren “Industria” 
izenekoa izan da. Bestalde, 
Arrate Filatelia Elkarteko Juan 
Gomez Barranco eta Fernan-
do Rico Gamazori oroigarriak 
eman zizkieten aurreko bari-

xakuan, elkartearen sorreratik 
gaur arte eskainitako urteen-
gatik. Erakusketak ordutegi 
berezia dauka: gaur 18:00eta-
tik 20:00etara bisitatu daite-
ke; eta asteburuan, 12:00eta-
tik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara. Aurtengoa 51. edi-
zioa da eta, Alfa sortu zutela 
mendea bete dela-eta, hori au-
keratu dute gai nagusi modura 
posta-markarako zein liburux-
karako ere.

Domekara arte hamaika 
bildumagileren seiluak ikus 
daitezke Exfibar erakusketan 

Nolako lanak ikusiko ditugu 
Cimasuben?
Bi gai nagusi landuko ditugu. 
Batetik, itsas hondoaren eder-
tasuna erakutsi nahi dugu. Pu-
blikoa maitemintzea da gure 
helburua, gozatu eta itsasoko 
gauza harrigarriak deskubri-
tu ditzan. Izan ere, zerbaitetaz 
maitemintzen bazara, gehia-
go zaintzen eta babesten duzu. 
Eta bestetik, kutsaduraren gaia 
landuko dugu. Publikoa kon-
tzientziatu nahi dugu, benetako 
arazoa dela ikusi dezala eta ez 
dela hemendik urrun gertatzen 
den gauza bat, hemen bertan 
dugulako. Eguneroko ekin-
tzekin hasi behar gara gauzak 
konpontzen: erosketak egiteko 
orduan, birziklatzerakoan edo 
kontsumitzean naturari eragi-
ten diogu. Ekintza txikiek ga-
rrantzi handia izan dezakete.

Zein formatutan landuko di-
tuzue gaiok?
Hiru formatu erabili ditugu: 
argazkilaritza, film laburrak eta 
dokumentalak. Batetik, argazki 
onenak batzen dituen diapora-
ma ikusi ahal izango da, Arrate 
Kultur Elkartean egingo den ar-
gazki-erakusketaz gain. Aurten 
300 argazki baino gehiago jaso 
ditugu. Bestetik, film laburren 
kasuan, oso formatu dinami-
koa da. Oso entretenigarriak 
eta hunkigarriak dira. Batzuek 
irudi ikusgarriekin bideokli-
pak egin dituzte, beste batzuek 
istorioak kontatzen dituzte... 
Ikusten da kutsadurak gero 
eta protagonismo handiagoa 
hartzen diharduela eta salake-
ta ekologikoa egiten duen lan 
onena saritzen dugu. Jendea 
hunkituta irtengo da itsasoetan 
gertatzen dena ikusita.

17 urte eta gero Cimasub Eiba-
rrera ekarri duzue. Nola sortu 
da aukera?
Itsasoaren egoera txarrak pro-
tagonismoa eman dio gaiari eta, 
horrela izanik, gure helburua 
ahalik eta herri gehienetara hel-
tzea da, gero eta jende gehiagok 
ezagutu dezan gaia edo izan de-
zan gaiaren berri. 2003. urtetik 
ez da Cimasub etorri Eibarrera 
eta pozik gaude itzulerarekin, 
luzerako geratzeko gogoz.

Kantauri itsasoan kutsadura 
arazoak daude?
Bai, dudarik gabe. Getarian, 
Hondarribian, Donostian eta 
beste hainbat tokitan urpean 
igeri egiten dugu eta, konfi-
namenduan ezin izan denez 
urpean igeri egin, berriz sartu 
garenean zabor ugari aurkitu 
dugu. Garbitzen saiatu gara, 

baina demaseko arazoa da eta, 
ikusten denez, gizakiaren ak-
zioen ondorioa.

Zer landuko duzue Txikizi-
kloan?
Txikizikloa Cimasuben oina-
rria da, garrantzitsua baita 
txikitatik kontzientzia izatea. 
Inguruko ikastetxeetako ikas-
leak batzen ditugu eta itsasoaz 
maitemindu eta kontzientziatu 
nahi ditugu, helduekin egiten 
dugun bezala. Proiekzioak ema-
teaz gain, klima-aldaketari eta 
kutsadurari buruzko hitzaldia 
eskainiko diegu, euren hizkun-
tzan, ondo ulertzeko. Txikiziklo 
egitasmotik Txikizikloa fami-
lian ekimena sortu genuen, etxe 
bakoitzeko kide guztiek mezu 
bera jasotzeko eta kontzientzia 
hartzeko. Guztiak kontzien-
tziatuta badaude, errazagoa da.

“Konfinamenduaren ondoren 
zabor ugari aurkitu dugu itsasoan”

DAVID SANCHEZ • CIMASUB ZIKLOAREN ZUZENDARIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hilaren 9an, 10ean eta 12an Cimasub 2020 egingo da herrian, Eibarko Nazioarteko 
Itsaspeko Zinema Zikloa. Batetik, 27 film labur eta 4 dokumental emango dituzte 
Coliseoan; bestetik, Txikiziklo emanaldia eskainiko dute umeentzat eta familientzat; 
eta azkenik, Topalekuan argazki-erakusketa dago ikusgai hilaren 13ra arte.
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Aurreko asteko barixakuan zabaldu zuten Topalekuan 
itsaspeko argazkien erakusketa. Cimasub 2020, Eibarko 
Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloaren 19. edizioaren 
barruan antolatutako erakusketa abenduaren 13ra arte 
egongo da ikusgai eta bertan aurten Cimasub lehiaketara 
aurkeztu dituzten argazki onenen artean aukeratu dituzten 
23 irudi ikus daitezke.

Itsaso azpiko irudiak Topalekuan

Abenduaren 8an, 19:00etan, 
ailegatuko da Coliseo antzokira 
“#56”, Dantzaz konpainiaren 
programa berria. Nazioarteko 
Sorkuntza Koreografiko Zen-
troan, Sade Mamedova, Vita 
Osojnik eta Martin Harriague-
ren eskutik sortu diren hiru 
piezek osatzen dute: Mame-
dovaren “Thirty” Kandinsky-
ren izen bereko sorkuntza ba-

tean oinarritzen da; Osojniken 
“Hombre masa” 20 minutuko 
talde-pieza bat da; eta Harria-
gueren “Walls” izenekoak bere 
talentua gainezka erakusten du 
35 minutuko piezan, indartsua 
eta borobila. Sarrerak 5 euro 
balio du eta Coliseoko leihati-
lan eta Kutxabank zerbitzua-
ren bitartez eros daiteke aldez 
aurretik.

Abenduaren 20an estreinatuko 
du La Red Teatro taldeak “Los 
olivos pálidos” antzezlana, Co-
liseo antzokian, 12:30ean ha-
siko den emanaldian. Juanma 
Canok idatzitako lan honetan 
Bernarda Alba, Federico Gar-
cia Lorcaren pertsonaia sor-
tzeko inspirazio-iturri izan zen 
Frasquita izeneko emakumea 

da protagonista, Granadako 
antzerkigile eta poetarekin ba-
tera. Mikel Areitioaurtenak zu-
zenduta, taula gainean Maite 
Lorenzo, Juanma Cano, Ne-
rea Ariznabarreta eta Enrique 
‘El Vaka’ arituko dira. Sarrerak 
5 euro balio du eta Coliseoko 
leihatilan eta Kutxabank zer-
bitzuaren bitartez eros daiteke.

Dantzaz konpainiaren programa 
berria hartuko du Coliseo 
antzokiak martitzenean

La Red Teatro taldearen  
“Los olivos pálidos” antzezlana 
hilaren 20an aurkeztuko dute

Aste honetan, martitzenean egon zen Maddi Anne Txo-
perena idazlea Portalean, Idazlearekin Harixa Emoten 
euskerazko irakurketa taldeko kideekin “Ene baitan bizi 
da” bere eleberriari buruz berba egiten. Beti bezala, Antxon 
Narbaizaren laguntzarekin garatu zen saioa, urteko azkena. 
Hurrengo tertulia urtarrilaren 5ean izango da eta egun ho-
rretarako gonbidatua Erika Elizari izango da, “Zendabalitz” 
lanari buruz berba egiteko.

Idazlearekin Harixa Emoten

Hankamotxak bertso eskolakoek 
Euskaraldian egiteko bertso-ka-
tea sortu du, “Eibarrek ere urte 
osoan euskaraz bizi nahi duela-
ko”. Parte hartzea oso erraza da 
eta, animatuz gero, hauek dira 
jarraitu beharreko pausoak: jaso 
duzun erronkari, hau da, puntuari erantzun behar zaio, bi-
deoan edo audioan. Gero, idatzi #EuskaraldiaEibarren eta 
#Hankamotxak traolak eta igo txioa Twitterrera, erronka 
berria beste bi laguni bidalita. Animatuz gero, Twitterren 
(@hankamotxak) aurkituko dituzue azalpen guztiak.

Euskaraldirako bertso-katea
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EIBAR KLISK BATEAN

Naturaren gerizpea itzaletik haratago doa. RAMON BEITIA
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DENBORAPASAK

Naturaren gerizpea itzaletik haratago doa. RAMON BEITIA
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ZERBITZUAK

• Alicio Campo Campo. 88 urte. 2020-11-23.
• Alfonso Pancorbo Morales. 88 urte. 2020-11-25.
• Roberto Lezamiz Mondragon. 59 urte. 2020-11-25.
• Sole Moro Velasco. 82 urte. 2020-11-25.
• Miguel Sampedro Cid. 84 urte. 2020-11-26.
• Pepita Adot Perea. 93 urte. 2020-11-26.
• Maritxu Larrañaga Larrañaga. 99 urte. 2020-11-26.
• Ignacio Arizmendi Ranero. 59 urte. 2020-11-26.
• Roberto Isasi Gisasola. 72 urte. 2020-11-27.
• Miren Nekane Zabala Zuazo. 88 urte. 2020-11-27.
• Felisa Gomez Lapido. 91 urte. 2020-11-27.
• Jesus Aizpurua Calparsoro. 89 urte. 2020-11-28.
• Nicolas Zurutuza Otxandorena. 87 urte. 2020-11-29.
• Jose Javier Gallastegi Ormaetxea. 70 urte. 2020-11-29.

Hildakoak

• Lorman Fanouyi. 2020-11-13.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 4
EGUNEZ |  Morgado (San Agustin, 3)

ZAPATUA 5
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 6
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ASTELEHENA 7
EGUNEZ |  Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 8
EGUNEZ |  Lekunberri (Isasi, 31)

EGUAZTENA 9
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

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

BARIXAKUA 11
EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 9)

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

SOS deiak  112
Pegora  010
Udaletxea  943 70 84 00
Portalea 943 70 84 39
Udaltzaingoa 943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa  943 82 01 10
KIUB  943 20 38 43
Epaitegia  943 03 34 00
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Hillaren 7xan JON 
Berrizbeitia gure 
potxoluak 2 urte 
beteko dittu. Zorion 
pillo bat etxeko 
guztien eta, batez be, 
lehengusu Unairen 
aldetik.

Zorionak, AINHOA!! 
Gaur 11 urte beteko 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, AITOR!!! 
Domekan 6 urte 
beteko dozuz-
eta. Musu pillua 
famelixaren partez.

Zorionak, MARTIN!!!! 
Hillaren 7xan 11 urte 
beteko dozuzelako. 
Patxo haundi bat 
etxekuen eta, batez 
be, Helenaren partez. 
Primeran pasau 
eguna!

Zorionaakk, NAHIA!!! 
Gaur 2 urtetxo beteko 
dozuz-eta. Patxo 
potolo-potolua 
aitatxo eta amatxoren 
partez!!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
1 ARETOA

• 5ean: 16:00, 19,00
• 6an: 16:00, 19:00
• 7an: 19:00

“En guerra con mi abuelo”
Zuzendaria: Tim Hill

2 ARETOA
• 5ean: 16:00, 19,00
• 6an: 16:00, 19:00
• 7an: 19:00
• 8an: 18:00
“Baby”
Zuzendaria: Juanma Bajo Ulloa

ANTZOKIA
• 5ean: 16:00, 19,00
• 6an: 16:00, 19:00
• 7an: 19:00

“Erase una vez...”
Zuzendaria: Brenda Chapman

Zorionak, MADDI, 
gaur 8 urte beteko 
dozuz-eta. Patxo 
potolo pillo bat 
etxeko guztion partez. 
Ondo pasa eguna!

Zorionak, PAUL! 
Azkenian heldu 
da zure 5.garren 
urtebetetzia, 
domekan ospatuko 
doguna. Patxo bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak eta patxo 
potolua, JONE, zure 
7. urtebetetzian. 
Segi, alai eta jator. 
Ikaragarri maite 
zaitugu! Famelixa 
guztiaren partez. 

Zorionak, MARKEL, 
hillaren 2xan 2 urte 
bete dozuz-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez. 

Zorionak, IBAN, zure 
9. urtebetetzian. 
Famelixa guztiaren 
partez. Maite 
zaittugu!

Zorionak, PELLO, zure 
3. urtebetetzian. Asko 
maite zaittugu!

Zorionak , IBAI! 
Hillaren 10ian 
urtetxua beteko dozu-
eta. Aitatxo, Amatxo 
eta Juneren partez! 
Musu eta besarkada 
haundi bat, maitxia!
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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.

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
 • 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. 

 • 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. 

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
 • 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.

 6. DENETARIK
6.3. Galdu / Aurkitu
 • Aurreko domekan (azaroak 22) umea-
ren zamarra urdin argia galdu ge-
nuen Untzagako harmailetan. Tel. 
660840246. Edurne. 
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