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Eskutitzak

Natur hondamendiarekin beldurtuta

Aspaldian gure inguruan gertatzen ari den natur hondamendia 
salatu nahi dut. Osasun arazoak izan ditudanez, mendi aldean 
gehiago ibili naiz, eta gure Eibarko paisaian gertatzen ari den 
honekin beldurtuta gelditu naiz. Radiata pinuaren gaixotasuna ai-
tzakiatzat hartuta, orain beste monokultibo landaketa inbaditzaile 
masiboaren aurrean gaude. Nora begira dago Udala? Nork ematen 
ditu baimenak basoan zer landatu erabakitzeko? Lur-sail priba-
tuak izan arren, neri Udalak ez lidake putetxe bat jartzen utziko, 
ala? Ez dit balkoirik gabeko nere etxe pribatuan balkoia ipintzen 
lagatzen, ezta? Gure etxea ordenantza barruan egon arren, behin 
Udalak erabaki zuen ordenantzatik kanpo uztea. Nork hartzen ditu 
erabaki horiek? Benetan baserritarrekin eta basoko beharginekin 
hitz egiten aritu naiz. Eta sinistu ezinda nago. Eukalipto masibo 
inbasiboa ez debekatzeaz gain, edozein lekutan landatu daiteke? 
Inongo distantziarik mantendu gabe baserriekiko, erreka, iturri... 
Nola da posible? Ni maskarillarekin joan behar naiz, nire umeak 
maskarillarekin joan behar dira, arauak bete behar dira pandemia 
egoera larri honen aurrean. Eta basoko krisi-pandemia-honen au-
rrean, zer? Ezer ez? Maskarilla atzean ezkutatuta bagaude ere, ez 
daukagu begirik? Gure Udalak ez ahal ditu iturriko urak eta denon 
errekak babestu behar? Nik lurra izango banu, pribatua izan arren, 
etxetxo bat ezingo nuke egin bizitzeko, baina eukaliptoak landatu 
nitzazke. Zeren zain zaudete udal agintariok? Portugalen gala-
razita dago landaketa hori, Galizian eta beste herrialde askotako 
eredua ere hortxe dugu. Eredu beldurgarria. Datuekin. Eukalipto 
landaketa masibo inbaditzaileari, EZ!

Mireia

“2013an egin zidaten elkarrizketa batean espainiarra izateak 
higuina ematen zidala esan nuen eta hortik etorri zen betoa. Nire 
managerra eskertuta zegoen egin zizkidaten salaketei, berak 
zioenez horrela ez nuelako nire lanen aldeko promoziorik behar, 
horretan zebiltzatenak azken tontoenak zirelako... Penagarria da, 
baina beno... Presio asko izan ditut, ni kontratatzeko zalaparta izan 
da. Baina ondo iruditzen zait, nik ere eurak boikoteatuko nituz-
keelako, ahoa itxiko nieke eta ez nieke lagako telebistan irteten. Ez-
kertiarra izango naiz, baina ez egunaren 24 ordutan. Molestatzen 
nau funtzionario naizela entzun beharrak, bizitzeko behar dudana 
ondraduki irabazten ahalegintzen naizelako. Ez dut milloiduna 
izan nahi; nire gauzak burutik sano ez dauden lau katurentzat dira. 
Ondo doakit horrela”.

ALBERT PLA, konpositorea

"Artelanak ez du sortzailea pertsona zintzoa egiten. Euren pentsa-
mendu eta akzioetan guztiz koherente eta etikoak diren sortzaileen 
artearekin bakarrik gozatu ahalko bagenu, lasai hasi gaitezke arte-
manifestazio gehienak ixten eta Artearen Historiaren zati handie-
na ahazten. Ez dakit zergatik exigitzen zaien guztiz koherenteak 
izatea artistei, gizakiei eskatzen ez diegunean; koherentzia hori 
inoiz ez da izan gizakiaren ezaugarri bat, guztiok kontraesankorrak 
garelako. Gehiago esango nuke: eskubidea dugu edozer gauza 
zuzentzeko, iritziz aldatzeko eta hobetzen joateko. Azken batean, 
zeinek dio askatasunari beldur? Aske izanda aurrera ezin dutenek 
egin, bakarrik artea otzandu eta interesatzen zaizkien mugatutako 
ideiak adieraziz irabazten dutenek”.  

JORDI NOMEN, filosofia irakaslea

Astean esanak
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>>>  Martitzenerako, abendua-
ren 15erako antolatu du Ekingu-
ne ekintzaileen elkarteak #WO-
MENEKIN2020, emakume 
ekintzaileen topaketa. Saioa 
Armeria Eskolan izango da, 
18:00etatik aurrera, eta modu 
presentzialean (baimendutako 
aforoa bete arte) zein telemati-
koa (“streaming” bitartez) har 
daiteke parte. Gonbidatuak Na-
tividad Garcia, Marta Prol eta 
Amaiur Mayo dira eta modera-
tzailea, berriz, Lorea Arakistain 
kazetaria izango da. Informazio 
gehiago ekingune.com-en. 

>>>  Eibar-Ermuko Gurutze Gorriak “Haien eskubideak jokoan” 
kanpaina antolatu du, Gabonetan haur guztiek jostailuren bat jaso 
dezaten. Aurten, baina, COVID-19aren eraginez, kanpainarako 
bide berriak aurkitu behar izan dituzte eta, horrela, tonbola mo-
dukoa antolatu dute, 100 enpresa, talde, erakunde eta bestelakoen 
laguntzarekin: gaur (17:00etatik 21:30era), bihar (10:00etatik 
21:30era) eta etzi (10:00etatik 15:00etara) Untzagan egongo dira 
(jubilatuen aldean), zozketarako rifak euro batean saltzen. Asmo 
horrekin, karpa ipiniko dute eta irabaz daitezkeen sariak ere ber-
tan egongo dira, jendeak ikusteko moduan. Sariren bat egokituz 
gero, momentuan jasoko du irabazleak. Tonbolari esker biltzen 
duten dirua egoera larrian dauden haurrentzat jostailuak erosteko 
erabiliko dute, “gainerako umeek bezala, Gabonetan opariren bat 
izan dezaten”. Bestalde, norbaitek donazioren bat eginda lagundu 
nahi badu, Euskadiko Kutxako ES23 3035 0048 65 0480701879 
kontu korrontean sartu dezake dirua. 

Domekara arte egongo da 
Gurutze Gorriaren zozketa 
martxan, Untzagan

Emakume 
ekintzaileekin 
solasaldia 

>>>  Aurreko astean hil zen Lo-
renzo Zabala Suinaga, Motobic 
ziklomotor eta motorren fabri-
karen sortzailea, 93 urterekin. 
Armeria Eskolako ikasleak 18 
urterekin asmatu zuen Motobic 
izenekoa, bere Orbea bizikle-
tarako motorra sortu eta ipi-
ni zuenean. LZ izena jarri zion 
1948ko bere asmakizunari eta 
oso harrera ona izan zuen, 1950 

eta 1960ko hamarkadetan Es-
painia osoan gehien salduta-
ko motozikleta izatera ailega-
tzeraino. Zabalak asmatutako 
motorrari esker, 50 kilometro 
orduko abiadura har zitekeen 
eta, Aranen sortu zuen fabrikan, 
modeloa hobetzen joan zen ur-
teekin. Argazkian alboan duen 
Lorea Lasa emaztea azaroaren 
3an hil zitzaion, 90 urterekin.

Motobic ziklomotorraren 
asmatzailea hil egin da
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>>>  Urritik azarora bitartean, 
DBH 2. mailako ikasleek egun 
osoko jarduerak izan dituzte 
Arrateko aterpetxean, Udala-
ren babesarekin. Azaldu du-
tenez, “Eibar BHI ikastetxeko 
DBH 2. mailako 10 geleta-
ko ikasleek aukera izan dute 
egun batez ikastetxetik irten, 
eta naturaz inguraturik ezohi-
ko jarduerak egiteko. Helbu-
rua ikastetxetik kanpora, na-
turan, euskaraz gozatzea eta 
talde kohesioa lantzea izan da. 
Segurtasun-neurri guztiak har-
tuta, gelaka joan dira ikasleak 
Arratera, irakasleen eta Astixa-

ko begiraleen gidaritzapean”. 
Hain zuzen ere, Astixako be-
giraleek dinamizatu eta koor-
dinatu dituzte jarduerak: “Ahal 
izan den guztietan kanpoan, 
Arrateko zelaian eta inguruetan 
egin dira dinamikak.”. Hainbat 
jarduera garatu dituzte: aterpe-
txean Gerra Zibileko Eibarko 
Frontearen Interpretazio Zen-
troa ikusi eta azalpenak entzun, 
“bertso-jasa” saioak Bertsozale 
Elkarteko bertsolari gazteen 
eskutik, ingurua ezagutzeko 
lanketak (landare eta zuhaitzak, 
baserri-auzoak, toponimia...), 
irratsaioak, eta abar.

>>>  Enpleguari eusten lagun-
du duten Eibarko 40 enpresak 
jasoko dituzte pandemiaren 
ondorioz onartutako Talka Pla-
naren barruko udal laguntzak. 
Hasierako partida, 185.000 eu-
rokoa, 240.000 euroraino han-
ditu da, “baldintzak betetzen 
dituzten enpresa guztiek lagun-
tzak jasoko dituztela bermatze-
ko”. Izan ere, hasieran, Udalak 
185.000 euroko partida egokitu 
zuen dirulaguntza hauetarako, 
baina ikusirik eskabide-kopu-
ruak aurreikuspenak gainditu 
dituela, kreditu-aldaketa egin 
da 55.000 euro gehiago izateko 
eta, horrela, baldintzak bete-

tzen dituzten guztiei erantzun 
ahal izateko.

Martxoaren 13tik azaroaren 
15era bitartean plantillari eutsi 
edo handitu duten enpresentzat 
Udalak abiatutako dirulagun-
tzak jasotzeko 52 eskaera jaso 
dituzte, baina bakarrik 40 en-
presak betetzen dituzte eska-
tutako baldintzak eta, beraz, 
horiek jasoko dute laguntza. 
Azaldu dutenez, “dirulaguntzak 
5.000tik 15.000 eurora bitar-
tekoak dira, industria-enpresa 
bakoitzeko, emandako puntua-
zioen arabera. Puntuazio hori 
bereziki langile-kopuruan oi-
narrituta dago”. 

Eibar BHI-ko gazteak Arrateko 
aterpetxean aritu dira ikasten

Enpleguari eutsi dioten  
40 enpresentzat dirulaguntzak
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>>>  Eibarko jubilatu eta pen-
tsiodunek deituta, manifesta-
zioa egin zen zapatu eguerdian, 
Untzagatik abiatuta. Horrela 
erakutsi nahi izan zuten haserre 
daudela Madrilgo Kongresuan 
Toledoko Itunaren gomendioak 
berresteko hartu berri duten 
erabakiarekin eta, horrekin ba-
tera, herritarren diru-sarrerei 
zein eskubideei etorriko zaiz-
kien murrizketak direla-eta.

Arrazoi berberak bultzatuta, 
EAEko herri askotan eta hiru  
hiriburuetan ere manifesta-
zioak egin zituzten, Toledoko 
Itunaren kontra. Abenduko 
astelehenetan, ohiko martxan, 
pentsio duin eta publikoen alde-
ko kontzentrazioekin jarraituko 
dute eta datorren astelehenean, 
hilaren 14an, berriz ere mani-
festazioa egingo da, 12:00etan 
Untzagatik hasita.

>>>  Gabonak gertu daudela 
eta, AFESD elkarteak maska-
rak eta poltsak ipiniko ditu sal-
gai asteburuan, diagnostikatu 
bariko gaixotasunen bat duten 
haurrei laguntzeko. Zapatuan 
eta domekan Untzagan (euria 
egiten badu, udaletxeko arku-
peetan) egongo dira, 11:00eta-
tik 15:00etara.

AFESD elkarteak 
maskarak salduko 
ditu Untzagan

>>>  Enpresetan egiten den 
hondakinen bilketa-zerbitzua 
eta birziklapena areagotzeko 
asmoz, Debabarrena Manko-
munitateak eskualdeko 825 en-
presetara bisitak egingo ditu, 
“hondakinak bereizi eta edu-
kiontzietara botatzeaz ardu-
ratzen den pertsonarekin zuze-
neko komunikazioa ezartzeko 
eta industrialdeetan gaikako 
bilketa areagotzeko”. Aurrei-
kusitakoaren arabera, enpresa 
bakoitzera birritan joango dira
“horrela aurrerabidearen ja-
rraipena egiteko”. Bisitak aste 
honetan hasi dituzte eta urta-
rrila-otsailean amaitzea espe-
ro dute.

Mankomunitateak emanda-
ko datuen arabera, gaur egun 
Debabarrenan biltzen diren 
14.000 errefusa tonetatik 2.100 
tona industrialdeetan bilduta-
koak dira. Enpresetara eginda-
ko bisiten bidez, Mankomuni-

tateak lankidetza sustatu nahi 
du kopuru hori murrizteko eta 
eguneroko jardueran sortzen 
diren etxeko hondakinak be-
reizita biltzeko.

Analisi-fasearen ondoren, 
Mankomunitateak hobetu 
beharreko hainbat puntu an-
tzeman ditu eta horiek berezi-
ki azpimarratuko dituzte bile-
retan: “Errefusa edukiontziak 
hiri-hondakinetarako dira, hau 
da, ezin dira utzi fabrikazio in-
dustrialean sortutako honda-
kinak, hala nola, leungarriak 
edo txirbilak. Hondakin horiek 
errefusaren edukiontzian bota-
tzeak 300 eurorainoko arau-
haustea eragin dezakete. Eta 
edukiontzi urdina papera eta 
kartoirako baino ez da. Gaur 
egun, poligonoetako edukion-
tzi urdina plastikoz, egurrez eta 
bestelako hondakinez beteta 
egoten da. Hori aldatu ezean, 
kendu egingo dira”.

Eskualdeko 825 enpresa  
bisitatuko ditu 
Mankomunitateak

Pentsiodunek beste manifestazio 
bat deitu dute astelehenerako 
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NAGUSIENTZAT 
GUNE SEGURUAK 
PRESTATUKO DIRA
Zahar Etxeetako nagusien-
tzat gune seguruak sortzeko 
asmoz, Eibarko Udalak 
hobekuntza lanak egingo 
ditu Egogain Gerontolo-
gia Zentroaren eta San 
Andres zaharren egoitzaren 
inguruan. Asmoa bertan bizi 
direnek arrisku barik fami-
liakoen bisitak jasotzeko 
gune egokia izatea da eta, 
horretarako, Zahar Etxee-
tatik kanpora, aire librean 
pertsonen arteko bi metroko 
segurtasun-tartea gordetzea 
ahalbidetuko duten tokiak 
egokituko dituzte.

GIZARTE 
LARRIALDIETARAKO 
LAGUNTZAK
Udalak gizarte larrialdieta-
rako 619 laguntza-eskaera 
onartu ditu 2020ko ekital-
dian. Udalaren arabera, iaz 
baino eskaera gutxiago jaso 
dira eta 550.000 euro baino 
gehiago inbertitu dituzte. 
Udaleko Gizarte Zerbitzuen 
Sailak 18.000 euro inguru ja-
rri ditu. Batez ere etxebizitza 
alokatzeko eta mantentze 
eta energia gastuetarako 
eskaerei erantzun zaie.

AUTUAN

>>>  Debabarrenean hobera 
egin du egoera epidemiologi-
koak azken asteotan. Eguazte-
neko datuen arabera, Eibar da 
eremu gorrian dagoen bailara-
ko herri bakarra, 583,57ko in-
tzidentzia-tasarekin.  Zapatu-
tik aurrera, azken 14 egunetan 
100.000 biztanleko 500etik 
beherako intzidentzia-tasa du-
ten herrietan ostalaritza jar-
duerak ireki ahal izango direla 
iragarri zuen herenegun Urku-
llu lehendakariak. Beraz, Ei-
barren  oraingoz ez da posible 
izango, eta egoera epidemio-
logikoari begira egon beharko 
dute  herriko ostalariek euren 
establezimenduetako ateak 
berriro zabaldu ahal izateko. 

Maila laranjan daude El-
goibar, Ermua eta Mutriku. 
Eta Deba eremu horian dago.  

Gipuzkoan guztira hiru herri 
daude eremu gorrian (Eibar, 
Ordizia eta Arrasate), eta ba-
karra Bizkaian (Arrigorriaga). 

Eibarko datuei begiratzen 
badiegu, azken egunotan urria-
ren hasierako kopuruetara 
bueltatu garela esan daiteke. 
Daturik kezkagarrienak aza-
roaren lehen hamabostaldian 
izan genituen. Azaroren 5etik 
11rako astean 333 positibo be-
rri detektatu zituzten Eibarren, 
eta 315 hurrengo astean (aza-
roaren 12tik 18ra). Hurrengo 
asteetan beherakada nabarme-
na egon da, eta azken astean 
(azaroaren 3tik 9ra) 65 kasu 
berri atzeman dituzte.

Eguaztenean 16 positibo 
berri atzeman zituzten Deba-
barrenean, horietako 12 Ei-
barren. 

Aste honetan ezagutzera 
eman diren neurriei dago-
kienez, mugikortasun-mu-
gak 22:00etatik  06:00etara 
mantenduko dira. Salbuespen 
gisa, abenduaren 24an eta 31n 
01:30ak arte atzeratuko da 
etxeratzea. 

Oraingoz konfinamen-
du perimetralari eusten zaio  
eta, beraz, gabonak arte  ezin-
go gara Euskaditik  irten edo 
sartu. Hala ere, lurralde histo-
rikoan barne mugikortasuna 
baimenduta egongo da zapa-
tutik aurrera; beraz, eibarta-
rrok Gipuzkoan zehar mugitu 
ahal izango gara. Gabon jaie-
tako egun nagusietan bakarrik 
baimenduko dute Euskaditik 
irtetea edo sartzea: abendua-
ren 23tik 26ra eta abenduaren 
30etik urtarrilaren 2ra.

Hobera egin du egoerak Eibarren, baina 
oraindik 583ko inzidentzia-tasa daukagu

Positibo berrien eboluzioa 
Eibarren azken bi hilabeteetan
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Haizeteak botatako Arrateko pago batzuk moztu zituzten. Ion 
Fizen “Eskema” erakusketa zabaldu zuten Eibarko Museoan. 
Julen Leturiondo musikariak proiektu berria aurkeztu zuen. 
155 parte-hartzaile izan zituen Eibarko I. Txakur-krosak. Asola 
Berriko Sonia Gomez izan zen emakume onena Euskal Herriko 
txapelketan. Zazpi autobus bete zituzten Athletic-Eibar San 
Mamesen ikusteko. Jose Miguel Laskurain Vienan izan zen or-
kestra zuzendarientzat egindako nazioarteko topaketan. Gabo-
netako Haur Parkea zabaldu zuten Astelena frontoian. Jostai-
lu-bilketa solidarioa egin zuten elkarrekin Gazte Sozialistak eta 
Gurutze Gorriak. Eibar-Sahara elkartekoek bigarren eskuko 
liburu azoka egin zuten. KAXAren “Euritan dantzan” bideoak 
entzuleen saria irabazi zuen Gaztea Dantzan lehiaketan. Arra-
gueta 17ko bizilagunei euren etxeetara bueltatzea debekatu zie-
ten, eraikinaren egoera zela-eta.    

1- Orain dela urtebeteko haizeteak Arrateko hainbat zuhaitz 
kaltetu zituen. 2- Eibarko Txakur-krosak parte-hartze zaba-
la izan zuen lehen edizioan. 3- Gabon kanpainari ekin zioten 
San Andres bezperan. 4- Musika Eskolako ikasleak Arrasate-
ko Akordeoi Jaialdian hartu zuten parte. 5- Laskurain orkestra 
zuzendaria Vienako topaketan izan zen. 6- “Euritan dantzan” 
bideoa saritua izan zen Gaztea Dantzan.

1 2

3

4

5 6
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Plazido Zuloaga, 
damaskinatuaren 
aita

Jose Kareagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Jose Kareaga Guridi
(1930 – 2008) 

Prim jeneralaren mausoleoa Plazido Zuloagak Donibane Lohitzunen zuen 
tailerrean egin zen, 32 damaskinatzailek hartu zuten parte eta bi urte (1873-
1875) eman zituzten lanean.

Plazido Zuloaga izan ei zen 
damaskinatuaren aita. Irandar batek 
egindako haren bilduma bat ikusi zuen 
Bilbon eta zoragarria iruditu zitzaion. 
Aitita ere haren belaunaldikoa zen. Sarri 
joaten zen haren etxera umetan.

“Damaskinauari indarra emon etsan Plazido Zuloagak (...) Ignazio Zuloaga jaixo zuan 1870ian, 
mil ochocientos setenta uste juat jaixo zala (…) ta Plazido rekonoziduta dago, baiña uste juat izan 
zeban errekonozimientua baiño gehixago izan zala Plazido, gehixago. Zergaittik? Dago kolek-
zionista bat, Ramirok ekan ezagueria eginda… irani zuan kolekzionistia, Khalili, ta honek ekan 
kolekziño bat Plazido Zuloagan obrekin, baiña inportantia! Ta ekarri juan hona, hona ez, Bilbo-
ra, Bilbon ipiñi juen, Bellas Artes, Museo de Bellas Artes, ta bueno, ekan obra batzuk, kolekziño 
bat… [Ikusgarrixa, ez?] Puffff! Ta gaiñera diszipliniakin eginda ta… bueno, bueno, zoragarrixa! 
Plazidok hori, hazixori bota juan hamen. Onak gero asko eguazen hamen [Zeuen aitxitxa be sasoi 
hortakua izango da…] Bai, bai, Plazido baiño gaztetxuagua izango zuan gure aitxitxa (...). Gure ai-
txitxak damaskinaua egitten zuan (…) Ta gero hasi ziran andrak eta bestia ta… orduan ekin etsan 
reliebian, grabauan (...) ona zuan, onenetarikua zuan gure aitxitxa”.

Eibarren jaio zen 1930. urtean Errebal kalean; gurasoak ere 
eibartarrak zituen. Aita grabatzailea zuen, Mateo Kareaga, 
Errepublika garaian Eibarko udaletxean zinegotzi izandakoa 
(errepublikazalea). Aitita ere grabatzaile eta damaskinatzaile 
ezaguna izan zen, Kaietano Kareaga. Jose bera ere gazterik hasi 
zen marrazkigintzan eta grabatzaile lanetan. Margolaria ere 
izan zen.

ibartarrene
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Jose Antonio Albizuri grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Jose Antonio Albizu 
Agirrebeña
(1940 – ) 

Ama eta arreba 
damaskinatzaileak
ziren

“[Zure arrebak egitten eban grabaua, ez?] Bai, bai, ta nere amak be bai (…). [Ta nun egitten eben, 
etxean edo?] Nere amak egitten eban… ez naiz gogoratzen, hamen, Rialto aurrian, zine Rialto 
egon zan ba? Oin merkatu plaza badago ba? Hor aurrean zeguan baju bat, bastante luzia eska-
paratia… ba “en la trastienda” egitten zeben lana ta gero, zelan zan? ‘Fábrica y venta de artesania’ 
edo, ez dakit zelan ipintzen eban, ez naiz akordatzen apellidua… bueno, ba hantxe egitten zeban 
lan nere amak. Ta hor fabrikau, ba honek, broches, gemelos, alfiler de corbata… gauza asko, pisa-
papeles ta, gauza asko egitten ziran! Oin be egitten dira, ez dakit zein neurritan, baiña egitten dira 
(…) Ta nere arrebiak ikasi eban Lucas Alberdirekin edo Mugerzarekin, ez dakit, ez nago seguru. 
Ta gero etxian egitten eban lana. Bolatxua, hor daguan bolatxua? Ba hor egitten eban lana. [Alka-
rrizketatzaileei, pareko norbaiti zuzentzen] Sukaldia badago, amatxi eta aitatxin sukaldian, han 
bentana estuan? Kalera emoten zeban zera… Hantxe egitten eban lana, tia Edurnek.”

Ardantza kalean jaio zen 1940. urteko otsailaren 5ean. Lau se-
nidetan gazteena eta mutil bakarra izanik, mutilaren jaiotzaren 
albistea aitak pozarren hartu zuela kontatzen du. Isasi kalean 
zegoen “Sagrado Corazón” ikastetxean burutu zituen oina-
rrizko ikasketak eta Lucas Alberdirekin ikasi zuen marrazten 
udaletxeko marrazketa-eskolan. 14 urterekin hasi zen Eibarko 
“Aguirre y Aranzabal” (AYA) lantegian grabatzaile moduan. 
Aprendiz bezala jardun zuen Jose Rodriguez Aday “Errekalde" 
grabatzailearen kargura lehenengo urteetan. 1985. urtera bitar-
tean jardun zuen AYAn. 

Ama eta arreba damaskinatugintzan 
aritzen ziren. Artisautza denda batean 
egiten zuen amak lan. Arrebak Lucas 
Alberdirekin ikasi zuen damaskinatzen 
eta etxean jarduten zuela kontatzen du.

Ahozko ondarea jasotzeko asmoz EIBARTARREN AHOTAN proiektua jarri zuen martxan Ego-Ibarra batzordeak 1999ko udan, 
Eibarko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Proiektuaren helburua Eibarko eta inguruko herrietako nagusiekin hitz 
egin eta antzinako ipuin eta kontuak bideoz jasotzea da. Material horren zatirik handiena online kontsultatu daiteke egoibarra.eus 
webgunean (tartean 500 bideo-pasarte inguru). Bideo horietako batzuk aukeratu ditugu gure aldizkarirako atal berri hau sortzeko.

hotana

Mateo Kareagak grabatutako La Paloma Mod. PR ehizarako eskopeta, 
1928an “Viuda e hijos de Juan José Sarasqueta” fabrikan egindakoa 
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EUSKARAREN EGUNA

Azitaindik abiatu zen 
karabana arratsaldeko 
17:30ean, puntual. Hiru 

autok osatzen zuten euskara-
ren karabana. Lehenengo gel-
diunea Urkizun, …eta kitto! 
Euskara Elkartearen egoitza 
parean. Bertako langileek eta 
Urkizu ingurura hurbildu zi-
ren eibartarrek “Guk euskaraz” 
kantua abestu zuten elkarrekin.

Handik Jardiñetara, eta 
Untzagara gero. Kaxako nes-
ka-mutilek “Euritan dantzan” 
koreografia polita egin zuten. 
Legarren, Amañan eta Zaha-
rren Egoitzen aurrean gelditu 
zen karabana; auzo horietako 
bizilagunei ez ezik, gure nagu-
siei ere euskal doinuak gertu-
ratu nahi izan zizkien karaba-
nak. Abontzan Kaxako ikasleek 
eta ludotekako gazteek dantza 

eginez hartu zuten Euskararen 
Eguneko ekitaldia, eta handik 
Ipurua auzora lehenengo eta 
Portaleara gero. Han zeuden, 
txintxo-txintxo, Musika Eskola-
ko ikasle eta irakasleak, Euska-
raz bizi nahi dut abesteko ger-
tu. Ikuskizun bikaina hura ere.

Txaltxa Zelai, Calbeton, Bi-
debarrieta, Karmen, Urkizu, 
Arragueta, San Juan eta Juan 
Gisasolatik gora AEK euskal-
tegi aurrera iritsi arte. Ikasle 
zein irakasle abesteko prest; 
gogotsu abestu ere! 

Urki, Txonta eta Saratsuegira 
joan zen karabana, eta ibilbide-
ko azkeneko auzo hartan isildu 
ziren euskal abestien doinuak, 
baina aldarrikapenak piztu-
ta dirau, inoiz baino ozenago 
oihukatu dezagun Eibarren 
euskaraz bizi nahi dugula! ■

Euskal kantuen doinupean ospatu dugu 
aurtengo Euskararen Eguna Eibarren

Euskararen Eguna musikaz blai iritsi zaigu Eibarrera.  Eibartarrok Euskararen Eguna ekitaldi jendetsuekin ospatzera 
ohituak gaude, azkeneko urteetan horrela egin izan baitugu, baina begi bistakoa zen aurtengoak bestelakoa behar 
zuela izan. Jende pilaketarik gabe eta segurtasun-neurriak zainduz, euskal doinuak eraman zituen herriko bazter 

guztietara Euskararen Egunaren auto-karabanak.
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EUSKARAREN EGUNA
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Hibairen eta Eibarko Koro 
Gaztearen arteko isto-
rioa 2019an hasi zen. 

Eibartarrek ETB 1-eko ‘Aho-
tsak’ saioan hartu zuten parte 
eta, bertan, Julian Iantzi aur-
kezlearekin batera, Hibaik ira-
dokizunak egiten zizkien par-
te-hartzaileei. Bere aholkuak 
eta iritziak  emateko formak, 
ostera, ez ziren oso atseginak 
izan parte-hartzaile guztien-
tzat. “Saioan paper bat egiten 
nuen, pertsonaia bat”, diosku 
gernikarrak, eta eibartarrek ez 
zituzten berba politak entzun. 
“Txirigoteroak zirela eta ho-
rrelako beste astakeria batzuk 
esan nizkien”, dio, “eta pikea 
sortu zen gure artean”.

Jurgen Landa Eibarko Koro 
Gazteko kideak esan digunez, 
“Hibai ezagutu aurretik bere 
pertsonaia ezagutu genuen eta 
talka egin genuen. Oso zorrotza 
izan zen eta demasekoak esan 
zizkigun”. Hibaik pertsona eta 
pertsonaia bereizteko eskatu 
zien, baina gazteentzat ez zen 
erraza izan. “Pelikulako gaiztoa 
izan nintzen, baina ni ez naiz 
horrelakoa inolaz ere”, dio Hi-
baik, “pedagogoa naiz, hau da, 
telebistan ikusi zenaren guztiz 
kontrakoa”.

Haserreak haserre, alde bien 
artean harreman berezia sortu 
zen eta gorrotoak maitasun is-
torioari laga zion tokia. Izan ere, 
gernikarraren azken lanean ei-
bartar gazteek hartu dute parte. 
“Koroarekin bat-bateko maita-
suna izan zuela uste dut”, Elena 
Martin Eibarko Koro Gazteko 
zuzendariaren ustez. “Berak 
abesbatza asko ezagutzen ditu 
eta, gurekin abestia grabatu 
nahi izan badu, zeozergatik 
izango da”.

Sartu aurretik atea jo
Hibai sormen handiko pertsona 
da eta, pandemiak esku artean 
zuen diskoa zapuztu ondoren, 
beste abesti batzuk sortzen hasi 
zen. Halako batean ‘Sartu au-
rretik atea jo’ izeneko abestia 
konposatu zuen, abesbatzarako 
moldatuta. “Bereziki guretzako 
moldatu zuen”. Horrela, Ele-
narekin berba egin ondoren, 
Hibai abesbatzaren entsegura 

joan zen gazteei proposamena 
egitera. “Ez genuen horrelako 
proposamenik espero”, Jurge-
nen berbetan, “eta ilusioa egin 
zigun”.

Abestiak mezu bat duela dio 
Hibaik, baina irakurketa asko 
egin daitezkeela. “Gaur egun, 
sare sozialetan ligatzeko eta er-
lazioak sortzeko orduan, jen-
dea oso zuzena da. Merkatu edo 

azoka bat dirudi horrek. Niri 
hori ez zait gustatzen eta kritika 
egin dut. Abestiak dioen bezala, 
agian ate horren atzean dagoen 
pertsonak bihotza apurtuta du, 
gizaki bat dago atearen atzean, 
eta sartu baino lehenago atea jo 
behar dela diot. Hau da, sartu 
aurretik galdetzeko”. Hibaik 
esan digunez, “jokaera zuzen 
horiek gazteen artean norma-

lizatu direla uste dut eta ez zait 
gustatzen”.

12 orduko grabazioa
Behin abestia sortuta eta abes-
lariak aukeratuta, grabatzea 
besterik ez zen geratzen, baina 
pandemiak gauzak zaildu zi-
tuen. Izan ere, mugikortasun-
murrizketen eraginez, Eibarko 
Koro Gaztekoek euren aldetik 
egin behar izan zuten lan, Ele-
na Martinen gidaritzapean; eta 
bestetik, ahal zen neurrian Hi-
baik sarritan egin zizkien bisi-
tak hainbat gauza zehazteko, 
“baina ez nik nahi bezain bes-
te”, Hibairen iritziz. Azkenean, 
abestiaren grabaketa Portalean 
egitea erabaki zuten eta han 
batu ziren domeka batean.

Koro Gaztekoak nahiko ur-
duri zeudela dio Jurgenek, 
“esan daiteke gure lehen lan 
profesionala zela”, baina oso 
giro ona sortu zen Hibairen 
eta euren artean, grabaketak 
12 ordu iraun arren. “Osasun- 
eta segurtasun-neurriei eutsi 
behar genien, zatika grabatu, 
urduritasuna uxatu, nekeari 
aurre egin… Elenak eta biok 
animatzaile lanak egin geni-
tuen”, gogoratzen du Hibaik 
barrez. “Lehen bertsoa bi mu-
tilek abesten dute, bigarrena 
mutil eta neska banak, eta hi-
rugarrena hiru neskek” dio ger-
nikarrak, “abestiak maitasun 
forma ezberdinei buruz berba 
egiten duelako”.

12 ordu lan egin ondoren, 
oso pozik amaitu zuten egu-
na. “Hibai oso eskuzabala da 
musikalki”, Elenaren ustez, 
“egoera berezi horretan dena 
eman zuen proiektua aurrera 
eramateko eta oso gozoa izan 
zen gazteekin”. Hibaik ere ber-
ba politak ditu eurentzat: “asko 
maite ditut”. Irakaslea izanik, 
ondo ulertzen ditu gazteak eta 
berarentzat ere ikasketa handia 
izan da hau guztia.

Elenak dio bihotzarekin egin-
dakoa izan dela, “kirurgia mu-
sikaleko obra bat”. Horrela, bai 
Eibarko Koro Gaztea bai Hi-
bai Etxebarria oso pozik geratu 
dira emaitzarekin. “Emoziona-
tu egin naiz abestia entzutean”, 
esan digu Jurgenek.

Musika, 
konponbiderik 
gozoena
Mila saltsatan ikusi dugu Hibai Etxebarria, baina berak 
pedagogoa dela dio, beste guztia afizio hutsa dela. 
Gernikarrak, ordea, sormena sobran du, maisutasunez 
egiten ditu lanak eta horren erakusle da ‘Goxokiak’, 
kaleratu berri duen diskoa. Hibaik lotura berezia du 
Eibarrekin eta lan berriak kutsu eibartarra du, Eibarko 
Koro Gaztearekin abesti bat grabatu baitu.
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Eibarrekin harremana
Eibarko Koro Gaztearekin bizi 
izan duen istorioaz gain, Hibai 
Etxebarriak lotura estua du Ei-
barrekin. Izan ere, pandemia 
aurretik Sostoa abesbatzare-
kin  lanean ibili zen. Gainera, 
hainbat lagun eibartar ditu 
(“Miren eta Beñat Narbaiza, 
Maite Arroitajauregi, Iraide 
Ansorena musika-eskolako 

irakaslea…”), baina herriare-
kin duen harremana txikitan 
hasi zen. “Eibarri zor diot nire 
bizitza musikala. Su Ta Garren 
jarraitzaile sutsua izan naiz eta 
Aitor Gorosabel da gehien era-
gin didan musikaria”.

Horren erakusle da Hibaik Su 
Ta Garren omenez sortutako tal-
dea, Gu Ta Rak, eta Ander Gar-
cia kontrabaxu-jolearekin eta 

Carlos Sagi bateria-jolearekin 
egindako ‘Geroaren hazi hezia’ 
abestiaren jazz estiloko bertsioa. 
“Eibar maite dut. Miresgarria 
da zulo horretatik (maitasunez) 
zenbat musikari handi irten di-
ren ikustea”, dio esker onez. “Ai-
tor Gorosabeli askotan esaten 
diot sinestezina dela bera hor-
tik irten izana. Hau da, Berklee, 
Royal Academy of Music edo 

horrelako eskola handi batera 
gitarra-elektrikoa jotzen ikaste-
ra joan gabe, herriko tabernetan 
eta lokaletan jardunda, horrela-
ko maila handia izatea. Demase-
ko meritua du. Gaur egun maila 
handiko gitarra-joleak daude, 
baina 90. hamarkadan Aitorrek 
bezala jotzea demasa zen”, dio 
Eibar maite duen musikari ger-
nikarrak.

Eibarko Koro Gaztea eta Hibai Etxebarria ETB 1-eko Ahotsak’ saioan.

2021eko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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Erdaraldian sartuta gaude berriro. 350 eguneko erdara aldi 
luze eta ilunean, abenduaren 4tik, hain zuzen ere. Komuni-
kabide gehien-gehienak (irrati, prentsa-idatzi, telebista) er-
dara hutsean; sare sozialak, zer esanik ez; politikari ia guztiek 
mezuen atalik esanguratsuenak espainol batuan; kaleko, eta 
asteburuan, Kalamuako hizkuntza nagusia gaztelania; Ertzai-
nak kontrolean Cervantesen hizkuntzan... Kontxo, kontxo! Ia 
ia Euskaraldian bezala!

Herritarren konpromiso pertsonalaren baitan uzten da ardu-
ra osoa: Ea, zuek hitz-egin euskaraz 15 egunez, aldatu hizkun-
tza-ohiturak, eta gero urte osoan zehar eutsi, gainera. Hori bai, 
gainontzeko testuinguru osoak berdin iraungo du. Hain erraza 
balitz... Euskaraldia, ariketa polita izanda ere, ez da nahikoa.  
Txapatxoekin argazkietan ateratzeaz gain, politika eraginko-
rrak egiteko garaia da. Badago zeregina: euskarari lege babes 
handiagoa eman, hizkuntza etxeetan eta sare sozialetan sartzen 
saiatu, hedabideei gutxieneko euskara-kuota jarri... Nola egin 
daitekeen? Ez da erraza, baina, hasteko, garbi dago euskara 
ikasteak guztiz doakoa izan behar duela, nahi duen orok arazo-
rik gabe ikas dezan. Bestalde, EITBn aldaketa izugarriak egin 
beharra dago. Aitortzen dut ETB1ek bide polita hartu duela 
azken aldian: Telesail interesgarriak sortu ditu, eta hainbat 
programa ikusgarri ere bai; beraz, alde horretatik ongi. Hala 
ere, pentsatzen dut ezinbestekoa dela ETB2n euskara askoz 
gehiago sartzea, saio arrakastatsuetan batez ere. “Conquis”-
en, esaterako, euskal hiztun ugarik hartzen du parte; ezin al 
da hori baliatu euskara indartzeko, ezin al dira azpitituluak 
erabili? Hori adibide bat besterik ez da, baina egongo ahal dira 
ni baino pentsalari azkarragoak neurri egokiagoak hartzeko!

Ez dute ezer egingo, jakina. Hurrengo Euskaraldia edo Eus-
kararen Eguna baliatuko dute gure altxor preziatuari mires-
mena eta maitasuna adierazteko. Euskarak ez du inolako 
omenaldirik behar, ordea; hiztunak baizik; eta beti, inori ezer 
inposatzeko beldurrez, ezer egiten ez den bitartean, ezjakinak 
inposatuko dio berea dakienari, eta agintariek jakitearen alde 
egin behar dute beti. 

Erdaraldia

“Euskaraldia, ariketa polita izanda 
ere, ez da nahikoa. Txapatxoekin 
argazkietan ateratzeaz gain, 
politika eraginkorrak egiteko 
garaia da”

Mikel Arrillaga
Mikel Arrillaga

Bada ia urtebete inguru telebista edo irratia pizten dugun ba-
koitzean albiste bakarrak hartzen duela protagonismo guztia: 
koronabirusa. Zientzia arloan ere joera berbera dago, baina ba-
dira ikerketa taldeak “kobidizazioa”-ren monopolio horretatik 
kanpo beraien lana aurrera daramatenak gaur egun garrantzi 
handia duten beste zenbait arazotan zentratuz. 

Horien artean bada Pennsylvaniako Unibertsitateko ikerke-
ta-talde bat antibiotikoen esparrua aztertzen duena, bakterio 
patogenoen aurka tratamendu berriak aurkitzeko helburuare-
kin. Vespula lewisii espezieko liztorraren pozoia moldatu egin 
dute gizakiarentzat toxikoa ez izateko eta, era berean, bakterioen 
aurkako tratamendu bezala erabili eta gure sistema immunea 
martxan jartzeko ezaugarriei eusteko. Momentuz substantzia 

honen eraginkortasun eta 
segurtasuna xaguetan fro-
gatu dute, eta hurrengo 
pausua gizakietan erabil-
tzen hastea izango litza-
teke, entsegu klinikoen 
bidez.

Eta pentsatuko duzue, 
antibiotiko berriak? Ez al 
da nahikoa gaur egun es-
kura dauden guztiekin? 
Orokorrean bakterioak 
oso azkar bikoizten dira, 
eta horrek lagundu egiten 
die inguratzen dituzten 
ingurunera egokitzen. In-
gurune horretan antibio-
tikoak badaude, askotan 
zenbait mekanismo ga-
ratzen dituzte antibioti-

ko horiekiko erresistente bihurtzeko. Horrela, gaur eguneko 
antibiotikoen erabilera masibo, eta askotan kontrol gabekoak, 
bakterioak erresistente bihurtzen ditu eta horiek sortutako in-
fekzioak tratatzea zaildu egiten du. Izan ere, urtero 700.000 
pertsona inguru hiltzen dira munduan zehar, bakterio erresis-
tenteek sortutako infekzioen ondorioz. Horregatik da beharrez-
koa tratamendu-iturri berrien ikerketa eta, dirudienez, liztorren 
pozoiaren moldaketa hau sendagai itxaropentsua izan liteke.

Albistean gehiago sakondu nahi duenak  “PNAS” aldiz-
kari zientifikoan eskuragarri du artikulua (DOI: 10.1073/
pnas.2012379117).

Liztorren pozoia, 
sendagai berria?

"Urtero 700.000 
pertsona 
inguru hiltzen 
dira munduan 
zehar, bakterio 
erresistenteek 
sortutako 
infekzioen 
ondorioz"

Iraia Muñoa
Iraia Muñoa



Gabonetako 
erosketa gida



E. Garate, 1
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San Juan, 1
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(ume eta helduak)

- Emakumeen 
erreduktoreak  
(aukera handia)
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- Landareak
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eta lehorrak

- Etxerako 
zerbitzua
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bagliettoeibar.com
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bainujantziak
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taila handietan!
- Pijamak eta batak 
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Opari bereziak
pertsona 
berezientzat



Bidebarrieta, 8
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Errebal, 16                                                 943 20 31 64

Bidebarrieta. 16
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Mertzeria

Zorionak!

zorionak 
eta urte 
berri on!

Estaziño, 3                                                   
648 035 528

Denda 
Dekorazioa 
Erreformak 
Proiektuak

@klauseibar

Menajea - Beira - Opariak

San Agustin, 4
943 20 16 47





Zorionak!
Opariak 
egiteko 
aukerarik 
onena

Konplementoak
J. Etxeberria, 13                                      

943 70 02 30

Zuloagatarren, 7                                   
943 53 93 34

F. Calbeton,  22-24 behea eskuma                                
603 344 258 - 943 38 61 97

BENICOBA

Juan Gisasola, 12-14
943 20 39 02

Zorionak eta 
urte berri on!

etxeko tresnak

Zuloagatarren, 7
EIBAR - 943 821 708

Andra Mari, 20 
DURANGO - 946 075 245

provenzastore

Provenza

San Agustin, 3        943 20 41 81

Ume eta 
gazteendako moda
 

zo
ri

on
ak

!





Fermin Calbeton, 5 
943 20 10 14

Fermin Calbeton, 5 
943 20 10 14

Bidebarrieta, 1 
943 20 15 80

Zorionak!Zorionak! T. Etxebarria, 24                                        943 20 73 04

Bidebarrieta, 18                                        
943 20 84 41

Jostailuak eta  
0tik 99 urtera 
arteko jokoak

Jostailuak eta  
0tik 99 urtera 
arteko jokoak

jostailu-dendajostailu-denda

Laguinda

Zorionak 
eta urte 
berri on!

Bidebarrieta, 28
943 20 79 73

Pastelak, "txikiak", 
pastak, rellenoak, 
bonboiak, tartak...

Enkarguak etxera



ELKARTEAREN TXOKOA 25…eta kitto!
1167. zenbakia

Osasuntsu eta osasuna zainduz agurtuko du urtea Illunabarrian 
programak. Batetik, yoga-ikastaroaren bigarren eta azken saioa 
egin zen joan den zapatuan. Gustora jardun dute ikasleek gaur 
egun bizi dugun egoerari aurre egiteko hainbat teknika ikasten. 
Eta, bestetik, datorren asteko eguenean germinatuei buruzko 
saioa izango da (beteta dago). Horrekin 2020ko Illunabarrian 
egitasmoak agur esango digu urtarrilera arte. Datorren hila-
betean hasita eta ikasturtea amaitu bitartean hainbat ikastaro 
eskainiko ditu …eta kitto!-k. 

Illunabarrian egitasmoak osasuntsu esango dio agur urteari

...eta kitto! Euskara Elkarteak berriz ere jarri du martxan #Eibarrenbadakagu, Euskeraz primeran! kanpaina. Gabonak 
gainean ditugu eta hasi gara, edo laster hasiko gara, opariak erosten, eta kanpaina honen bitartez, bertokoa 

aldarrikatzeaz gainera, merkatari, ostalari eta bezeroen arteko harremana euskaraz izan dadila nahi du elkarteak.

Orain dela aste batzuk 
hasi zen …eta kitto! ma-
teriala banatzen herri-

ko dendetan. Batetik, opari-
paketeetan jartzeko pegatina 
berezia, eta, bestetik, Euske-
raz primeran! kanpainaren 
irudi berria erakusten duten 
pegatinak, komertzioetako 
erakusleihoetan, atean edo 
barrukaldean jartzeko pegati-
nak. Horrek adieraziko du, pe-
gatina hori duen komertzioan 
bezeroarekin lehenengo hitza 
behintzat euskaraz izango dela. 
Hortik aurrerako elkarrizke-
ta, dendariaren eta bezeroa-

ren gaitasunaren eta gogoaren 
araberakoa izango da. #Eiba-
rrenbadakagu goiburuarekin, 
berriz, “erosketak herrian egi-
tera animatu nahi ditugu he-
rritarrak, Eibarren denetarik 
daukagu, eta kalitatezkoa gai-
nera”, diote elkartetik.

Bidali zuen argazkiak
...eta kitto! biltzen ari da denda-
riek zein bezeroek pegatinekin 
ateratzen dituzten argazkiak; 
"zuen opari-paketearekin atera 
dezakezue argazkia edo, bes-
tela, dendetako erakusleiho 
edo ateetan ageri den euskeraz 

primeran! pegatinaren ondoan, 
eta bidali elkartea@etakitto.eus 
helbidera".

Tabernentzat liburuxka
Tabernek ere badute Euskeraz 
primeran! kanpainarekin bat 
egiteko aukera. Azken urteetan 
hainbat material banatu die …
eta kitto!-k: azukre-zorroak, 
serbilletak… Oraingoan prest 
du “Tabernetarako eskuliburua”, 
hiztegitxo bat eta tabernetan 
errepikatu ohi diren elkarriz-
ketetako hainbat esaldi biltzen 
dituen liburuxka. Zabaltzen 
dituztenean banatuko zaie.

Gabonetako erosketetan ere
bertokoa eta euskaraz



KIROLAK26 …eta kitto!
1167. zenbakia

>>>  Eibartarrak Euskal He-
rriko Kopako gaur egungo 
txapeldunak dira eta azken bi 
denboralditan lortutakoa be-
rretsi nahi dute oraingoan ere. 
Aurreko domeka arratsaldean 
16-6 nagusitu ziren Sestaoren 

aurrean, inolako arazorik izan 
ez zuen norgehiagokan. Aste-
buru honetan, finalera berriro 
heltzeko beste urrats bat ema-
teko asmoarekin, Leioan izan-
go dute norgehiagoka, bertako 
taldeari aurre egiteko.

Asteburu garrantzitsua Avia Eibar 
Rugby talde nagusi bientzat
>>>  Iritsi da egun handia Avia 
Eibar Rugbyko emakumezkoen 
taldearentzat: domeka eguer-
dian Madrilgo Complutense 
Cisneros taldeari egingo dio bi-
sita Iberdrola 1. Mailan debu-
tatuko duen egunean. Cristina 
Guntin entrenatzailearen agin-
duetara, taldeko jokalari guz-
tiek mimo handiz prestatu dute 
liga hasiera eta taldeak jokalari 
berri asko fitxatu ditu erronkari 
behar den moduan erantzute-
ko. Barbara Pla, Iera Etxebarria 
eta azken orduan fitxatutako 
Uri Barrutieta durangarra, Es-
painiako selekzioko jokalariak 
hirurak, taldea indartzera etorri 

dira; eta eurekin jarraituko du 
baita Babalwa Latsha Hegoa-
frikako selekzioaren kapitainak 
ere. Nazioarte mailan jokatu 
duten aipatutako laukoteari 
1. Mailan esperientzia duten 
beste hiru jokalari gehitu zaiz-
kio: Lea Etxebarrieta, Bea San-
jurjo eta Leire Muñoz. Ezin da 
ahaztu Amaiur Mayo, Alen Cid 
eta Nerea Garcia etxeko joka-
lariak ere aurretik Espainiako 
selekzioaren hainbat deialditan 
izan direla. Dena dela, taldeak 
ezingo du jokalari guztiekin liga 
hasi, Etxebarria (min hartuta) 
eta Latsha (nazioarteko beste 
konpromiso batzuk) urtarri-

lera arte ezingo dutelako Avia 
Eibarrekin jokatu. Domekako 
partidua eguerdiko 12:00etan 
hasiko da. Bezperan, ordu be-

rean, gizonezkoen taldeak Uri-
bealdearen aurka jokatuko du 
irabazteko aukera polita duen 
partiduan.

Domekan debutatuko du emakumezkoen taldeak 1. Mailan.

Urbat-Urkotronik waterpoloko 
lehen taldeak Kopako finalerdia 
jokatuko du asteburuan Leioan



KIROLAK 27…eta kitto!
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Eibar FT-k ezustekoa emateko gogoz ekingo dio etziko derbiari Anoetan
 >>>  Hamalau puntu dituzte 
eibartarrek eta 11 gehiago sail-
kapeneko bigarren postuan da-
goen Realak. Denboraldi bi-
kaina dihardu egiten Imanolek 
zuzentzen duen taldeak eta gaur 
egun multzoko gol gutxien jaso 
duena da; horri gehituz gero 
Mendilibarrenak gol gutxien 
sartu dituztenak direla, ez du 
ematen aukera handirik izango 
dutenik eibartarrek. Baina der-
biak neurketa ezberdinak iza-
ten dira eta dinamikak edozein 
momentutan apurtu daitezke. 
Zergatik ez domekan 14:00etan 
Reale Arenan hasiko den parti-
du horretan? Defentsa lanetan 
ondo dabil Eibar eta Realari ere 

azken aldian gehiago kostatzen 
ari zaio golak sartzea.

Bestalde, Iberdrola 1. Mailan 
jokatzen duen emakumezkoen 

taldeak garaipen bikaina lortu 
zuen herenegun Sevilla taldea-
ren Jesus Navas estadioan eta, 
neurketa amaitzeko hiru minu-

turen faltan bigarren zatian ze-
lairatutako Kgatlanak lortuta-
ko gol horri esker, sailkapeneko 
erdialdean kokatu dira berriro, 
11. postuan, hain zuzen. 11 pun-
turekin daude sailkapenean eta 
domeka eguerdian, 12:00etan 
hasiko den partiduan, Rayo Va-
llecanori egingo diote bisita 
Madrilen; madrildarrek hiru 
puntu besterik ez dituzte  lortu 
orain arte eta, partidu gutxiago 
jokatu badituzte ere, aukera 
polita izan daiteke jaitsierako 
azken lau postuetatik benetan 
ihes egiteko. Azken erreferen-
tzia moduan, Rayo Vallecanok 
2-0 galdu zuen Realarekin he-
renegun.  

Kaiola barruko txapelketaren partiduak jokatuko dira etzi Astelenan

Sendotasuna erakutsi zuen beste behin Eibarrek Sevillan.

>>>  Interes handiko beste jaial-
di bat izango da etzi Astelena 
frontoian, oraingoan lau eta 
erdiaren barruko bi partidu-
rekin: bat txapelketa nagusi-
koa eta bestea promozio maila-
koa. Katedralean arratsaldeko 
17:00etan hasita eskainiko den 
karteldegia honakoa da: has-
teko binakako norgehiagoka 

jokatuko da, alde batetik, Ben-
goetxea VI.ak eta Arangurenek 
osatutako bikotea eta, bestetik, 
Irribarriak eta Bikuñak osa-
tutakoaren arteko lehiarekin. 
Jarraian Ezkurdia eta Artola 
izango dira, nor baino nor, par-
tidu nagusian. Eta, amaitzeko, 
Alberdi eta Egiguren V.a aha-
leginduko dira aurrera egiten. 



GAZTE KITTO28 …eta kitto!
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Zergatik sortu zenuten Za-
plasteko proiektua?
Irakasgai batean fikziozko en-
presa sortzea proposatu zigu-
ten eta ekonomia zirkularrari 
buruzko lan bat egin nahi ge-
nuen, aurretik gaia landu ge-
nuelako. Ez genuen edozein 
enpresa sortu nahi, konpon-
bideak ekarriko zituen eta in-
paktu positiboa sortuko zuena 
baizik. Sasoi hartan, asko hitz 
egiten zen plastikoen kutsa-
duraz, eta gutako batzuk ha-
sita geunden gure kontsumo-
ohiturak zalantzan jartzen eta 
aldatzeko nahiarekin; baina, 
era berean, maila kolektiboan 
antolatzeko eta banakakotik 
harago joateko beharra suma-
tzen genuen, aldaketa esangu-
ratsuago bat sortzeko. Fridays 
For Future mugimendua ere 
hazten hasi zen, eta uste dugu 
hori izan zela aurrera egiteko 
inspiratu eta motibatu gintue-
na erabat. Horrela, Zaplasteko 
klaserako lana izatetik gaur 
egun dena izatera pasa zen.

Zeinen larria da plastikoekin 
dugun arazoa?
Alde batetik, plastikoa erre-
gai fosiletan oinarritzen da. 
Horiek agortzear daude eta, 
gainera, ekoizpen-prozesuan 
negutegi-efektuko gasak isur-

tzen dituzte, klima-larrialdia 
areagotuz. Eta bestetik, gaur 
egungo sistema ekonomikoa 
ekonomia linealean oinarri-
tzen da, baliabideak erauzi eta 
hondakinak sortuz. Honda-
kin horiek zabortegietan edo 
errauskailuetan amaitzen dute 
normalean, bigarren bizitzarik 
ez zaie ematen. Horrela, gero 
eta baliabide gutxiago ditugu 
eta gero eta hondakin gehiago. 
Hondakin askok erreka, itsa-
so eta antzeko naturguneetan 

amaitzen dute, bertako biodi-
bertsitatearen kalterako.

Nolako ekintzak egin dituzue?
Hasieran, kafe-makinako plas-
tikozko makiltxoak batzen hasi 
ginen; eta ondoren, boligra-
foak, tapoiak, botilak… Horiek 
guztuak birziklatzea da gure 
asmoa, Aretxabaletako Lan-
bide Heziketakoekin lankide-
tzan egindako lau makinekin, 
Precious Plastic diseinuetan 
oinarrituta. Horrez gain, ha-

sieran zabor-bilketa batzuk 
ere antolatu genituen, uniber-
tsitate ingurua txukuntzeko, 
baina pandemiak sortutako 
egoerarengatik gaur egun ez 
dugu horrelakorik egiten.

Unibertsitateak babesa edo 
laguntza ematen dizue?
Bai, hasieratik izan dugu zen-
troaren laguntza eta proiektua 
aurrera eramateko bultzatu 
gaituzte momentuero. Hasie-
ran unibertsitatean bertan gela 
bat laga ziguten, materialak 
gorde eta batzarrak egiteko 
tokia izateko.Orain makinak 
egin eta konpontzen gabiltzan 
neurrian, hainbat irakasleren 
laguntza dugu, behar dugun 
materiala beste zentro batzue-
tatik eskuratuz, eta, ahal den 
neurrian, orain duguna kon-
ponduz, noski. Bi astetik behin 
laguntzen dabiltzan bi irakas-
lerekin elkartzen gara proiek-
tuaren inguruan berba egiteko. 
Eskerrak eman nahi dizkiegu.

Unibertsitatean egiten dihar-
duzuena herrira zabaltzeko 
aukerarik ikusten dituzue?
Durangoko eskola batean plas-
tiko-bilketa antolatu genuen 
eta hainbat plastikori bigarren 
bizitza eman genien. Ondo 
legoke Eibarko ikastetxee-
tan plastiko-bilketak egitea, 
proiektua aurkeztea eta kon-
tzientziazio hitzaldiak ematea. 
Etorkizunari begira, proiektua 
herrira zabaltzea ondo legoke, 
baina etorkizun hurbilean ez 
dugu proiektuaren zabaltzea 
bideragarri ikusten. Guk geuk 
ez dugu argi proiektuarekin ja-
rraituko dugun edota hurren-
go belaunaldietako eskolako 
ikasleei lagako diegun.

#  ZAPLASTEKO PROIEKTUA  #

“Gero eta baliabide gutxiago eta 
hondakin gehiago ditugu”
Zaplasteko hiru kontzepturen fusiotik jaio den proiektua da: zaborra, plastikoa eta ekologia. 
Ekonomia zirkularra du oinarri Eibarko EHUn Energia B erriztagarrien graduan ikasten duten 
Martxelo Eriz, Nagore Cebrian, Leire Olascoaga, Naiara Mantzizidor, Nuria Arroyo eta Peio Mesok 
sortutako proiektuak, eta zaborren sorkuntza masiboari aurre egin nahi diote, plastikoan zentratuz. 



ERREPORTAJEA 29…eta kitto!
1167. zenbakia

Burgosko auziak 
herriaren memorian    
oso bizirik dirau

Abenduaren 3an bete ziren 50 urte Burgosko Prozesua hasi 
zenetik eta hura gogoratzeko ekitaldia hartu zuen Coliseo 
antzokiak. Goldatu Francoren Diktadura garaiko Euskal 

Preso eta Errepresaliatuen Elkarteak eta Eibarko Memoria Tal-
deak antolatuta, lehen zatian Roberto Perez Jauregi, manifestazio 
batean poliziak tiroz hil zuen eibartar gaztea gogoratu eta omendu 
zuten. Robertoren anaia Jorgeren berbak bereziki hunkigarriak 
izan ziren: “Eibarko herriak, beste askok bezala, herritik sortuta-
ko mugimenduaren kontrako indar-neurketa bezala ulertu zuen 
epaiketa. Abenduaren 3an ia herri osoa geldirik zegoen eta biha-
ramoneko barixaku hartan egindako mobilizazioa are handiagoa 
izan zen, sasoi hartako handiena. Manifestazio hartan zauritu 
zuten nire anaia Roberto, 21 urteko gaztea. Anaia hil zuen bala ez 
zen Guardia Zibilak ’airera’ botatako rafaga batetik ihes egindako 
bala bat. Bi metroko distantziara bota zuten eta tiro egin zuenak 
hiltzera bota zuen”.

Bigarren atalean  mahai-ingurua egin zuten Pedro Ibarra abo-
katuarekin eta Arantxa Arruti, Antton Karrera, Itziar Aizpurua, 
Enrike Gesalaga eta Jon Etxabe auzipetuekin, Elixabete Garmen-
dia kazetariak eta Josu Chueca historialariak gidatuta. Denen 
artean gogora ekarri zuten “frankismoaren epaiketa” bezala bizi 
izan zuten hura, nork bere bizipen eta oroitzapenak azalduta.

Ekitaldiaren bideoa Goldatu-ren YouTuben dago ikusgai.



ELKARRIZKETA30 …eta kitto!
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Pandemiaren ondorioz apiri-
leko saioa bertan behera ge-
ratu ondoren, azkenean ‘Los 
olivos pálidos’ aurkeztu ahal 
izango duzue. Gogotsu?
MAITE: Momentu aproposean 
aurkeztuko dugu, atzerapena 
ondo etorri zaigu. Lana egiten 
jarraitu dugu eta hilabete hauek 
aberatsak izan dira. Pena da 
atzerapenaren arrazoia pan-
demia izatea, baina, tira.
JUANMA: Eta lana Antzer-
ki Jardunaldietan aurkeztu ez 
izana. Baina antzezlanak ira-
bazi egin du, kolore gehiago 
eman diogu. Antzezlan bat ez 
da gauza bera entseguak hasten 
diren momentutik eszenatoki-
ra eramaten duzun unera arte. 
Eboluzionatzen joaten da. Per-
tsonaiak gero eta gehiago eza-
gutzen zoaz poliki-poliki eta, 
agian, eurek esaten dutena ez 
zaizu oso zuzena iruditzen eta 
beste modu batean esan behar-
ko zuela  pentsatzen duzu, adi-
bidez. Kasu honetan, eboluzio 
hori beste batzuetan baino lu-
zeagoa izan da eta horrek an-
tzezlana aberastu egin du.

Beraz, hilaren 20an ikusiko 
dugun antzezlana ez da api-
rilean ikusiko genuena?
J: Antzezlan bera da, baina bes-
te ñabardura batzuk ditu.
M: Pertsonaiekin gehiago egin 
dugu bat eta sinesgarriagoak 
egin ditugu, benetakoagoak. 
Lan egitea asko gustatzen zai-
gu, sormen-lana, ez bakarrik 
antzezlanak taularatzea. Pro-
zesuarekin gozatzen dugu.

“Elkarren onerako jarduten 
dugu, berekoikeriarik gabe, eta 
eszenatokian igartzen da”

<<<  JUANMA CANO ETA MAITE LORENZO  •  Aktoreak  >>>

La Red Teatro antzerki taldeak ‘Los olivos pálidos’ antzezlana aurkeztuko du hilaren 20an, 12:30ean, Coliseoan. 
Juanma Cano Federico Garcia Lorcaren azalean jarriko da eta Maite Lorenzok Frasquita Albaren papera egingo du, 
Garcia Lorcaren ‘Bernarda Albaren etxea’ laneko Bernardaren pertsonaia inspiratu zuen emakumearena.

LA RED TEATRO
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Nola moldatu zarete pande-
mia-sasoian antzezlana pres-
tatzeko?
J: Konfinamenduaren aurre-
tik Hezkuntza Esparruan egi-
ten genituen entseguak. Bikain 
portatu ziren gurekin eta an-
tzerkia gure eskura jarri zigu-
ten. Gero, pandemiagatik eza-
rritako neurrien ondorioz, toki 
hura klaseak emateko behar 
zuten eta alde egin behar izan 
genuen. Orduan, Portalean eta 
Itzamna akademian ibili gara 
entseguak egiten. Esker oneko 
hitzak besterik ez dugu.

Eta konfinamenduan?
M: Bakoitzak bere etxean egi-
ten zuen lan, baina geldiunea 
izan genuen abuztura arte gutxi 
gorabehera, egoera bera ere oso 
berezia izan zelako.

Antzezteaz gain, antzezla-
na sortu, prestatu, kudeatu… 
behar izan duzue. Nolako lana 
izan da?
J: Denetik egin behar izan dugu 
eta lan ederra izan da.
M: Juanmak Garcia Lorcari 
eta Bernardari buruzko obra 
sortu nahi zuen eta argi zuen 
antzezlanean bi munduren edo 
ikuspunturen arteko talka iku-
si behar zela. Niri ideia bikai-
na iruditu zitzaidan, baina ez 
nuen Bernardarena egin nahi. 
Azkenean protagonista Fras-
quita izatea erabaki genuen, 
Bernarda Albaren pertsonaia 
inspiratu zuen pertsona, eta 
bere azalean sartzea lortu dut, 
bera ulertu dudala uste dut eta 
oso gustora nago.
J: Normalean geure testuak 
lantzen ditugu eta lanak hur-
bilago sentitzen ditugu.
M: Jose Luis Gonzalez ‘Poxpo-

lok’-k idatzitako ‘El oximoron 
de la abuela’ lana izan zen sal-
buespena; baina, Gerra Zibi-
la jasan zutenen ilobak izanik, 
egiteko beharra sentitu genuen.

Lan hau ere Gerra Zibilaren 
testuinguruan kokatzen da?
J: Ez, hil ondorengo testuin-
guruan. Federico eta Frasqui-
ta hilda daude eta linbo antze-
ko horretan egiten dute topo. 
Gerra Zibilaz egiten da berba, 
noski, baina ez da gai nagusia.

Nolako antzezlana da?
J: Denetik dago. Momentu 
umoretsuak daude, beste ba-
tzuk samurragoak, tragikoak… 

Bizitza bere horretan, azken 
batean. Eta musika zuzenean 
eskainiko dute Nerea Ariznaba-
rretak eta Enrique ‘El Vaca’-k.
M: Nereak pianoa jotzen du 
eta kutsu umoretsua ematen 
dio lanari, eta Enrique Bilboko 
flamenko gitarra-jole zoraga-
rria da. Zuzendaria Mikel Arei-
tioaurtena da (zenbat lagundu 
digun!) eta Natalie Hickey ere 
taldean dago, ez eszenatoki gai-
nean, baina oso lan garrantzi-
tsua egiten du.

Antzezle gehienak eibarta-
rrak zarete. Antzerkigintzak 
indarra du herrian?
M: Antzerkia egiten hainbat 

lagun gaude, baina ia ez dago 
30 urtez azpiko inor eta pena 
ematen dit. Niretzat zaila izan 
da Eibarren antzerkia egitea, 
ez dagoelako aukera handirik, 
eta Bilbora edo Madrilera joan 
behar duzu zerbait egin nahi 
baduzu.
J: Eibarren antzerki-eskola fal-
ta da. Gauzak egin nahi dituen 
jende gaztea badago, baina ez 
dute aukera handirik.
M: Lehen Narruzko Zezen ze-
goen eta lan zoragarria egin zu-
ten, baina hortik aparte ezer 
ere ez. Antzerki-eskola baten 
beharra dugu herrian, eta ez gu-
retzako, baizik eta gazteentzako 
batez ere. Eskerrak Itzamna 
bezalako tokiak dauden. Oso 
ondo portatu dira beti gure-
kin, euren lokaleko ateak ireki 
dizkigute eta kulturarekin ze-
rikusia duten gauzak egiteko 
prest daude uneoro.

Urteak daramatzazue elkar-
lanean. Bion arteko kimika es-
zenatoki gainean igartzen da?
BIEK: Guztiz!
J: Denbora asko pasatzen dugu 
elkarrekin eta gauza asko modu 
berean ikusten ditugu. Hala ere, 
gauzaren baten inguruan ados 
ez bagaude, berba egiten dugu 
eta berehala jartzen gara ados. 
Gozatzea da nahi duguna.
M: Gauzaren bat beste modu 
batean egin daitekeela eta an-
tzezlanarentzat hobea dela uste 
badugu, bestea konbentzitzen 
saiatzen gara. Elkarren onera-
ko jarduten dugu, berekoike-
riarik gabe, eta eszenatokian 
igartzen da.
J: Gure artean ez dago lehia-
kortasunik, lagunak gara batez 
ere. Gainera, jende zoragarria 
dugu inguruan.

“Pandemiak 
eragindako 
geldiunearen 
ondorioz 
antzezlana asko 
aberastu da”

“Antzerkia egin 
nahi duten 
gazteak badaude 
herrian, baina 
ez dute aukera 
handirik”
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Euskarazko jolas, joko, liburu 
eta musika jasotzen dituen ka-
talogoa eta orri markatzailea 
banatu ditu Udalak Eibarko 
ikastetxe guztietan. Guztira 
2.800 katalogo banatu dituz-
te eta Haur Hezkuntzako eta 
Lehen Hezkuntzako ume guz-
tiek jaso dute euskarazko pro-
duktuen bilduma. Horrez gain, 
DBHko ikasleen artean 1.700 
orri markatzaile banatu dira. 
Bertan, QR kode baten bidez, 
katalogoak gaztetxoentzat duen 
atalerako sarbidea ematen da. 
Azaldu dutenez, “egitasmo ho-
nen bidez familiei eskura jarri 

nahi zaizkie merkatuan euska-
raz dauden produktuak, Gabon 
garaian, umeei opariak egitean, 
euskarazkoa izateak duen ga-
rrantzia kontuan hartuta”.

Euskarazko produktuen 
katalogoa banatu zaie herriko 
haur eta ikasle gazteei

Milaka kulturzaleren babesa-
ri esker, Durangoko Azokako 
taupada ez da eten edizio ho-
netan. Gerediaga elkarteko Ne-
rea Mujika eta Arantza Atutxa 
pozik eta eskertuta agertu dira 
aurtengo Durangoko Azoka-
ko balorazio-prentsaurrekoan: 
“Hasierako aurreikuspen guz-
tiak bete eta gainditu ditugu. 
Hunkituta gaude kulturzaleen 
aldetik jaso dugun erantzunare-
kin, ikaragarria da jaso dugun 
taupada kolektiboa”.

Gerediagako arduradunek 
jakinarazi dutenez, abendua-
ren 4tik 8ra arte 7.800 eroske-
ta egin dira Azokako webgu-
neko online dendan. Guztira, 

27.758 produktu erosi dira: 
15.577 liburu, 7.036 musika-
produktu eta 5.145 bestelako. 
Batazbeste, erosle bakoitzak 
53 euroko gastua egin du, eta 
3’5 produktu erosi ditu. Aben-
duaren 8a, azken eguna, izan 
zen egunik oparoena saleros-
keten aldetik. Arantza Atutxa-
ren berbetan, “asko izan dira 
egun hauetan agortu diren 
produktuak eta hainbat sor-
tzaile, argitaletxe eta diskoe-
txe gerturatu behar izan dira 
produktu gehiago ekartzera”. 
Web orriak ere inoiz baino bi-
sitari gehien izan ditu: 147.000 
lagun baino gehiago sartu dira 
bost egunetan.

Zailtasunen gainetik, Durangoko 
Azokako taupada ez da eten

Euskaraldiaren bultzatzaileek 
agerraldia egin zuten barixa-
kuan Euskal Herriko Uniber-
tsitateko (EHU) Bilboko In-
geniaritza Eskolan, bigarren 
edizioaren balorazioa egiteko, 
eta erantzunarekin oso pozik 
agertu ziren. Azpimarratu zu-
tenez, bigarren Euskaraldia ere 
“ariketa sozial masiboa” izan da 
eta 179.780 lagunek eman dute 
izena. Esandakoaren arabera, 

“oso pozgarria da ikustea mi-
laka lagunen konpromisoa be-
rretsi dela eta aurreko edizioan 
parte hartu ez zuen ahobizi eta 
belarriprest asko ariketara batu 
dela”. Ariketa soziala amaitu 
arren, aurrera begira Euska-
raldiari esker indarra hartu 
duten hizkuntza praktiketan 
sakontzen jarraitzeko deia ere 
egin nahi izan dute ariketaren 
sustatzaileek.

“Ariketa sozial masiboa” izan da 
Euskaraldiaren bigarren edizioa

Urte bi bete dira Markos Gi-
meno Vesga artista ermuarra 
hil zela eta, haren memorian, 
DAPA ikus-entzunezkoen sor-
ta egin du Azpeitiko Dinamoa 
ekimenak. 12 minutuko doku-
mental hunkigarri horretan 
Markos bera ageri da, klip per-
tsonaletan zein agerpen publi-
koetan, baita haren gertukoak 
ere. Egileek azaldu dutenez, 
“dokumentalaren ardatza 2020 
hasieran Ermuan egin zen ‘404 
egun Markus barik’ erakusketa 
da, nolabait. Markosen senide 
eta lagunek haren ordenagai-
luan aurkitutako harribitxien 

sorta minimo bat baliatu zu-
ten erakusketa hori egiteko, 
eta hitzezko eta irudizko ar-
telan horien parte bat ikusten 
da dokumentalean. Azaleko 
arakatzea besterik ez da; Mar-
kosen ordenagailuko %90 do-
kumentatzeke dago oraindik”. 
Dokumentalean, besteak bes-
te, Begoña Vesgak, Markosen 
amak, azken agurra emateko 
ekitaldian gaixotasun mentalaz 
eta suizidioaz esandako ber-
ba hunkigarriak bildu dituzte. 
Dokumentala YouTuben ikus 
daiteke, Dinamoa sormen gu-
nearen eskutik.

Markos Gimeno Vesgari buruzko 
DAPA ikus-entzunezkoa sortu 
dute haren oroimenez
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Focus Teatro konpainiaren eskutik ailegatuko da gaur Co-
liseo antzokira “Puertas abiertas” antzezlana, 19:00etan. 
Abel Folkek zuzenduta, taula gainean arituko diren akto-
reak Cayetana Guillen Cuervo eta Ayou El Hilali dira. Lan 
honetan terrorismo islamiarraren gaiari heltzen zaio eta 
denok dauzkagun aurreiritzi eta topikoetako asko kolokan 
jartzen ditu, bi pertsonaien arteko elkarrizketaren bitartez. 
Kultura sailaren eskutik egingo da emankizuna, INAEM-
Platea Arte Eszenikoen Estatuko Programaren baitan. 
Sarrerak 20 euro balio du (14 euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin) eta Coliseo antzokiko leihatilan eros daiteke, 
emankizuna hasi baino lehen edo aldez aurretik, Kutxa-
bank zerbitzuaren bitartez.

CIMASUB 2020 Itsaspeko 
Zinemaren Nazioarteko 19. Zi-
kloaren barruan, itsaspeko zine-
maren laburmetraien emanaldi 
bikoitza eskainiko dute bihar 
Coliseoan: 11:00etan, “Txikizi-
klo” izenekoaren barruan itsas 
hondoari buruzko proiekzioak eta txostenak egongo dira, 
familia osoarentzat. Eta 18:00etan, berriz, euskal kostalde-
ko, Filipinetako, Tenerifeko eta beste toki batzuetako irudi 
ikusgarriak erakutsiko dituzte, proiektatuko diren labur-
metraietan. Sarrera doan da (aforoa dela-eta, gonbidapena 
eskuratu beharko da, Coliseoan bertan). Bestalde, jaialdiari 
lotutako erakusketa dago Topalekuan, domekara arte.

Eibarko Udalak sarean ipini du “Santiago-etxea, lugar de 
encuentro” dokumentala, Ignacio Zuloaga margolari eibar-
tarraren jaiotzaren 150. urteurrena gogoratzeko antolatu 
duten egitarauaren barruan. Udalaren YouTube kanalean 
ikus daitekeen lan horretako irudiek Zumaiako Zuloaga-
etxearen historia azaltzen dute. 

“Puertas abiertas” antzezlana

Itsaspeko Zinema, bihar Coliseoan

Santiago-etxeari buruzko bideoa

Abenduaren 18an zabalduko 
dute Ane Gonzalez Nestares 
eta Maite Arriaga Arrizabalaga 
ikasle-irakaslearen erakusketa 
Topalekuan. Aneren lehen era-
kusketa izango da hau eta, ira-
kasleak azaldu digunez, “Arte-
terapia eta pintura-klaseetan 
egin dituen ia lan guztiak jarri-
ko ditu ikusgai. Ilusio handia-
rekin dago. Nik, berriz, ahalik 

eta lan gehien eramango ditut. 
Batzuk aurretik ikusitakoak 
izango dira, baina berriren ba-
tzuk ere egongo dira”. 

Abenduaren 27ra arte 
egongo da zabalik, astelehe-
netik barixakura 19:00eta-
tik 21:00etara eta asteburu 
eta jaiegunetan 12:00etatik 
14:00etara eta 19:00etatik 
21:00etara.

Gaur zabalduko du urteroko 
erakusketa kolektiboa Klub De-
portiboko Argazki Taldeak Por-
talean. Euren lanak erakutsiko 
dituzten argazkilariak Oscar 
Baglietto, Jose Luis Irigoien, 
Bakarne Elejalde, Jose Igna-
cio de Castro, Juan Antonio 
Palacios, Pedro Arriola, Jose 
Valderrey, Enrique Lorenzo, 

Fernando Retolaza, Juan Ma-
nuel Lucena, Enrique Albistegi, 
Virginia Arakistain, Einer Ro-
driguez, Mikel Urionaguena, 
Federico Cuenca, Silvia Tardio, 
Estrella Tardio, Josean Carbajo, 
Fernando Solana eta Valentin 
Cabanzon dira. Urtarrilaren 
10era arte ikus daiteke, ohiko 
ordutegian.

Ane Gonzalez Nestares eta 
Maite Arriaga Arrizabalagaren 
erakusketa Topalekuan

Klub Deportiboko argazkilarien 
erakusketa kolektiboa gaurtik 
aurrera ikusgai Portalean
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EIBAR KLISK BATEAN

Egunotako euriekin errekastoa ere ibai. PERIKO IRIONDO
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DENBORAPASAK

Egunotako euriekin errekastoa ere ibai. PERIKO IRIONDO
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ZERBITZUAK

• Alberto Rodriguez Barriuso. 60 urte. 2020-12-1.
• Josefina Etxabarri Arteaga. 91 urte. 2020-12-2.
• Martin Ugarteburu Eizagirre. 95 urte. 2020-12-3.
• Primitiva Martin Calvo. 93 urte. 2020-12-3.
• Enrique Añibarro Zubizarreta. 71 urte. 2020-12-4.
• Lorenzo Zabala Suinaga. 93 urte. 2020-12-4.
• Francisca Arregi Hernandez. 83 urte. 2020-12-4.
• Miguel Azpiri Amiama. 88 urte. 2020-12-5.
• Sabino Lasuen Gandiaga. 86 urte. 2020-12-5.
• Maritxu Azpitarte Zorzabalbere. 86 urte. 2020-12-6.
• Angel Ruiz Flores. 46 urte. 2020-12-7.
• Teresa Santos Lombraña. 85 urte. 2020-12-7.
• Javier Aizpitarte Argiñao. 79 urte. 2020-12-8.
• Jose Martin Egaña Lopez. 85 urte. 2020-12-9.

Hildakoak

• Sojoud Karmaoui Atmaui. 2020-11-23.
• Gorka Ccalli Contreras. 2020-12-1.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 11
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 9)

ZAPATUA 12
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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

ASTELEHENA 14
EGUNEZ | Zulueta (S. Agustin, 5)

MARTITZENA 15
EGUNEZ | Morgado (S. Agustin, 3)

EGUAZTENA 16
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 17
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 18
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,  GAIZKA, 
hillaren 9xan 11 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxekuen eta, batez 
be, Alaitz eta Noaren 
partez.

JULE etxeko 
printzesak bixar 5 urte 
beteko dittu. Zorionak 
famelixa eta lagunen 
partez. Patxo potolua 
eta segi alai eta 
dantzari. 

Zorionak,  MAIDER, 
etxeko printzesak 
3 urte betetzen 
dittu-eta. Musu pillua 
etxekuen partez.

Zorionak,  MIKEL!!             
5 urte egingo 
dittu bixar gure 
txikixak. Milla musu, 
txapeldun! Etxekuen 
partez.

Zorionak,  LUKA! 
Abenduaren 15ian 6 
urte beteko dozuz-
eta! Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak,  MALEN!! 
Domekan 4 urte 
beteko dozuz-eta. 
Primeran ospatu! 
Patxo potolua 
etxekuen partez. 

Zorionak, MARTIN, 
astelehenian 4 urte 
egingo dozuz-eta, 
mutil haundi. Patxo 
haundi bat etxekuen 
partez.

Zorionak,  MIREN, 
gaur 9 urte egitten 
dozuz-eta. Patxo 
haundi bat etxeko 
guztion partez.

Zorionak,  URKO, 
mutil haundi! Gaur          
5 urte egitten dozuz-
eta. Patxo haundi bat 
etxekuen eta, batez 
be, Mikelen partez.

Zorionak, HAIZEA!!! 
Bixar (zapatua) 
3 urtetxo beteko 
dozuzelako!! Musu 
potolo bat etxeko 
guztien partez!! Asko 
maite zaittugu!!

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 12an:  16:00 (gazteleraz)
• 13an: 16:00 (euskeraz)

“Dragoiaren gidaria”
Zuzendaria: Tomer Eshed

1 ARETOA
• 12an: 16:00, 19,00
• 13an: 16:00, 19:00
• 14an: 19:00
“En guerra con mi abuelo”
Zuzendaria: Tim Hill

2 ARETOA
• 12an: 16:00, 18:30
• 13an: 16:00, 18:30
• 14an: 18:30
“Nieva en Benidorm”
Zuzendaria: Isabel Coixet

ANTZOKIA
• 12an:  18:30
• 13an: 18:30
• 14an: 18:30
“El verano que vivimos”
Zuzendaria: Carlos Sedes

Zorionak, HEGOI!!! 
Domekan 4 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu potolo bat 
etxekuen partez!
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, 
beti ere 4 ASTERAKO, honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 
12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

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
 • 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. 

 • 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.

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

5. IRAKASKUNTZA¡

5.2. Eskaintzak
 • LH, DBH eta Batxilergoko laguntza-
klaseak ematen ditut. 1-3 laguneko 
taldeak. Tel. 678937827. 

 • 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. 






