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NAINARA.- Tentel, ergel, ganorabako. Beti andrazkoei buruz esaten da. “Ixillik egon hadi nanara hori!”.
NAINARATUTA EGON, IBILLI.- Tontotuta, ganora barik ibilli, burua beste nonbaiten euki. 

Andrazkoen arteko esakera. “Jaiki naizenetik nanaratuta nabiñ, neska!”.
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Eskutitzak

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu Eibarko Udaleko 
indar politiko guztiei abenduaren 3an ospatu genuen Burgosko Pro-
zesuaren 50. urteurreneko ekitaldirako Coliseo Antzokia erabiltzen 
laguntzeagatik. Ekitaldiaren aurretik, eta Udaleko Bozeramaileen 
Batzordeak erakutsitako aldeko jarrera ikusita, pentsatu genuen ez zela 
inolako eragozpenik izango abenduaren 1erako aurreikusita zegoen 
Udalbatzari, ekitaldiaren bezperan, mozio bat proposatzeko, Roberto 
Perez Jauregi hil zuten ingurua (Karmeliten inguruko plazatxoa; orain 
arte ez du izendegirik Eibarko kale-izendegian) Roberto Perez Jauregi 
Plaza izendatzeko urrats instituzionala emango lukeena.

Eta, aldeko jarrera hori aintzat hartu eta eskertzeko, puntu bat sartu 
genuen, Coliseoko ekitaldian Udalak berak egin zezan adostutako 
mozioaren irakurketa publikoa. Baina eragozpenak egon ziren. Ja-
kinarazi ziguten Udalean eztabaida amaitu gabea dagoela hiriko kale 
eta espazio publikoen izendegiari buruz. Beste bat aurkeztu genuen, 
eztabaida horren esparruan gure proposamena kontuan har zedin. 

Abenbuaren 1eko osoko bilkura bertan behera utzi zen, arrazoi 
teknikoengatik. Abenduaren 4an egin zen, Coliseoko ekitaldiaren 
ondoren.Dementziala da baina Eibarren plenoek funtzionatzeko duten 
moduaren ondorioz, alderdi politikoek erabakiak hartu aurretik, pro-
posamena egin duen alderdiak –kasu honetan gure Taldeak– bozketa 
baino lehen iritzia eratzeko eztabaidan ezin du parte hartu. Eibarko 
erregelamendua zentzugabekeria da, herritarrek gaia amaitu eta 
bozkatu ondoren baino ezin dute parte hartu. Aktan ere ezin da jaso. 
Eibarko Udalari gogorarazi beharko al zaio inguruko udalerri askok 
dutela “Herri Txanda” deiturikoa edozein bozketa egin aurretik?

Osoko bilkura on-line izan zen; asko sufritu genuen hura ikusten. 
Inpotentzia sentitu genuen. “Pertsonen izenak kaleentzat”, “kale-ize-

nak biktima batzuentzat baina ez beste batzuentzat”, “kale-izena beste 
gizon batentzat”… Talde politikoek gai horiei buruz eztabaidatzen 
jarraitu zuten. Nork bere deabruak aireztatzen. Eta zoritxarreko kasu 
honetan, gainera, Robertoren familiak gezur mingarriak entzun behar 
izan zituen: “Orain dela 12 urte jarritako Udalaren plakan jasota-
ko biktimen unibertsaltasuna”–Roberto espreski baztertu zuten–; 
“ETAn militatu zuen”, esan zuten PSOE-ren interbentzioan –Roberto 
PCI-ko militantea zen–. Pleno horretako interbentzioak entzutean 
pentsa liteke gure zinegotziek, belaunaldi batekoak zein bestekoak, 
ez dutela ulertu Egia, Justizia eta Erreparazioaren esanahia, berriro 
Gerta Ez dadin bermatu ahal izateko.

Proposamena EAJren eta Bilduren 11 botoekin eta Podemosen eta 
PSOEren 10 abstentzioekin onartu zen. Abstentzio ulergaitzak. Min 
ematen digute. Asko. Batez ere, Memoria Historikoan, askatasunen 
aldeko borrokan Eibarrek ordezkatu eta ordezkatzen duenarekin, 
Udalak eta bere indar politiko guztiek bi irakasgai alboraezin dituzte, 
gure ustez berehala landu beharrekoak:

1.- Memoriaren Udal Batzordea sortzea. Irekia, plurala, parte-har-
tzailea… Asko baitago berreskuratzeko.

2.- Herritarrek osoko bilkuretan parte hartzeko aukera ematen 
duen araudia prestatzea, edozein ebazpen eman aurretik.

Eibarko erakunde garrantzitsuenarekin lankidetzan aritzeko bo-
rondatea berretsi nahi dugu. Baita Eibarko Memoria landu nahi duten 
alderdi politiko, sindikatu eta gizarte-elkarteekin ere, Euskal Herriko 
Memoriaren osagai gisa.

Memoria gure etorkizunaren parte delako, herri gisa.
Eibarko Memoria Taldea

Abenduaren 4koa, atsekabez beteriko Plenoa
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>>>  Uni Eibar-Ermua ikastetxean abenduaren 12tik 19ra bitar-
tean Uniko I. Lasterketa Solidarioa martxan egon da, Elikagaien 
Bankuari laguntzeko asmoz. Unia Martxan izeneko ekitaldi ho-
rretan 330 ikaslek eta 60 langileek hartu dute parte: astebetez, 
ikasle, irakasle eta irakasle ez diren langileek kirol jarduera des-
berdinak erregistratu ahal izan dituzte. Denen artean egin diren 
kilometro eta orduak kontabilizatzeko Strava aplikazioa erabili 
da eta guztira, 818 ordutan, 2.400 kilometro egitea lortu da. Ki-
lometro horiek guztiak Elikagaien Bankuari emateko janari kilo 
bihurtu dituzte. Ekimenaren arduradunen berbetan, “gure osa-
suna zaintzeaz gain, gaur egun bizitzen ari garen egoera larri ho-
netan, txarto pasatzen ari diren familiei laguntzeko gure aletxoa 
gehitu nahi izan dugu”.

Unia Martxan Elikagaien 
Bankuaren aldeko ekimena

>>>  Martxoko Mendi Jardu-
naldietan egitekoa zen “Eibar-
tarrak Cervinon” dokumenta-
laren proiekzioa urtarrilaren 
5ean eskainiko dute Deporreko 
Mendi Taldekoek. Coliseoan 
izango da, 19:00etan, sarrera 
librearekin (aurretik gonbida-
pena jaso beharko da). Horrez 
gain, eibartar guztiak animatu 
nahi dituzte mendira joatera: 
“Beti dago aukera bide berriak 
ezagutzeko eta Dabilen Gorpu-
tzari Atxekixarik Ez kamiseta-
rekin argazkia egin eta sareeta-
ra igotzeko”.

>>>  Argazkian ikusten duzuen 
moduan, jaiotza ederrarekin 
apaindu dute Azitaingo pa-
rrokia Gabonetarako. Bertako 
arduradunek eibartar guztiak 
bertara joatera gonbidatu nahi 
dituzte eta, bide batez, jendeari 
gogorarazi eliza jai egun guztie-
tan zabaltzen dutela, 10:30ean 
ospatzen den mezarako.

Jaiotzarekin 
apaindu dute 
Azitaingo eliza

Urtarrilaren 5ean emango dute 
Egoitz Elduaienen dokumentala
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>>>  Udaleko Gazteria Sailak, 
Eibar Merkataritza Gune Ire-
kiarekin elkarlanean, “Negu-
lekuak” ekimena antolatu du. 
Sarrerak 3 euro balio du (den-
detan banatuko diren bonoe-
kin sarrera doakoa izango da). 
Bertara joateko, aldez aurretik 
hitzordua eskatu beharko da, 
Udalak bere webgunean (www.
eibar.eus) horretarako prestatu 
duen azpiatalean.

Bestalde, Hiru Erregeen bi-
sita urtarrilaren 5ean izango 
da, 17:00etatik 20:00etara, 
udaletxeko patioan. Aldez au-
rretik, hilaren 4an, 17:00etatik 

19:00etara, udaletxeko arku-
peetan bertan, hitzordua es-
katu beharko da. Bestalde, iaz-
ko moduan, Gabonetako bola 
erraldoia ipiniko dute Eibar 
Merkataritza Gune Irekiaren 
ekimenez. Urkizun eta Tori-
bio Etxebarria kalean egon 
eta gero, abenduaren 31n Un-
tzagan egongo da, 11:00eta-
tik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara.

Eta Untzagan dagoen Eibart 
Artisau Azoka Errege eguna-
ren bezperara arte zabalduko 
dute ( 11:00etatik 14:30era eta 
17:00etatik 20:30era).

>>>  Neurriak zorroztu ditu 
Eusko Jaurlaritzak Gabone-
tarako. Besteak beste, aben-
duaren 31tik urtarrilaren 1era-
ko gauean, zirkulazio-muga 
00:30ean ezarriko da; Euskal 
Autonomia Erkidegoko kon-
finamendu perimetrala aben-
duaren 31tik urtarrilaren 1era 
bitartean altxatuko da. Urte 
amaieraren inguruko murriz-
ketak areagotu egin dira, os-
pakizun honen inguruko mu-
gikortasuna ahal den neurrian 
saihesteko; abenduaren 31tik 
urtarrilaren 1era bitartean, ur-
teari agurra eta sarrera emateko 
bazkariak eta afariak egiteko 

familia-bilkurak sei lagunetik 
gorakoak ez izatera baldintza-
tuta egongo dira; abenduaren 
31rako  eta urtarrilaren 1, 5 eta 
6rako, era guztietako merka-
taritza, taberna eta jatetxeak 
18:00etan ixtea, farmazien, 
zerbitzuguneen eta gasolin-
degien kasuan izan ezik (ta-
berna, jatetxe eta dendak ezin 
izango dira 09:00ak aurretik 
zabaldu). Gainera, debekatuta 
dago abenduaren 31n eta ur-
tarrilaren 1, 5 eta 6an kotilioi 
edo antzerako jairik egitea ho-
tel, landetxe, kanpin edo beste 
edozein establezimendutan, es-
pazio komunetan, zein geletan.

Gabon jaietarako jarduera 
bereziak antolatu dituzte

Gabonetarako segurtasun 
neurriak zorroztu dituzte
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>>>  Gabonetan birziklape-
na sustatzeko, Debabarrena 
Mankomunitateak kontzien-
tziazio kanpaina ipini du mar-
txan. Protagonistak Olentzero 
eta Mari Domingi, Hiru Erre-
geak eta Santa Klaus dira eta, 
nabarmendu zutenez, “Gabo-
netan sortzen dugun honda-
kin kopurua nabarmen handi-
tzen denez, egun berezi hauetan 
ezinbestekoa da hondakin ba-
koitza dagokion edukiontzira 
botatzearen garrantzia azpi-
marratzea”. Goiburua #Gabo-
netanIzanGarbi da eta gutuna 

bidali dute etxe guztietara, Ga-
bonetako pertsonaien izenean, 
herritarrak birziklatzeak duen 
garrantziaz jabetu daitezen. 
Horrez gain, sare sozialetan 
zabaltzeko bideoetan, pertso-
naiek hondakin mota bakoitza 
zein edukiontzitan bota behar 
den azaltzen dute. Kanpainak 
urtarrilaren 6ra arte iraungo 
du: “Normalean guk eskatzen 
dizkiegu opariak, baina aurten 
haiek ere eskakizun bat dute gu 
guztiontzat: Gabonetan De-
babarrenan sortzen ditugun 
hondakinak egoki birziklatzea”.

Birziklatzen ez dutenek ikatza 
jasoko dute opari Gabonetan

>>>  Udaleko Kultura sailak an-
tolatzen dituen jardueren berri 
emateko toki berria prestatu 
du: Untzagako kioskoa zahar-
berritzeko hainbat lan egin eta 
gero, aurrerantzean karteldegi 
modura erabiliko dute. Eguno-
tarako programatutako jardue-
rak Kokein taldearen kontzer-
tua (gaur 19:30ean), “Botadun 
katua” Glu Glu taldearen an-
tzezkizuna (bihar, 17:00etan) 
eta Txalo Produkzioak taldea-
ren “Konpromisoa” (urtarrila-
ren 8an, 19:00etan) dira. Coli-
seo antzokian izango dira.

>>>  Abenduaren 19an zozke-
tatu zuten Amañako Jaietako 
otarra eta saria Iñigo Alberdik 
eraman zuen (argazkian, Jose 
Antonio Alberdi “Gomarekin”). 
Eta Eskozia La Bravakoen zoz-
ketan, irabazlea 0294 izan zen. 
Gaur amaitzen da saria jaso-
tzeko epea, bestela ordezkoak 
(1600) eramango du.

Amañako Jaiak eta 
Eskozia La Bravako 
zozketetako sariak

Kultur jardueren berri emateko 
karteldegi berria Untzagan
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2020ko abenduaren 17an, arra-
tsaldeko 19:30ean, eguenero 
bezala, euskal presoak Euskal 
Herrira ekartzearen aldeko el-
karretaratzea Untzagan. Azken 
35 urteotan egiten den deialdi 
hau ohikoa da gure herrian, eta 
gustatu ala ez, urteen poderioz, 
Eibarko paisaia sozialaren parte 
bihurtu da. Hainbeste urtetan al-
darrikapena presente izan arren, 
ez da sekulan istilurik izan.

Zoritxarrez baina, joan den 
eguenean, Cake Minuesa kaze-
tari polemikoaren agerraldiak 
ohiko giro lasaia zapuztu eta tran-
kil zeuden herritarrak majo ziri-
katu ondoren bertan zeudenek 
plazatik ateratzea lortu zuten.

Minuesak alde egin ostean, mi-
nutu batera-edo, Ertzaintzaren 
patruila bat azaldu zen plazara, 
eta kontzentrazioan parte hartu 
zuen lagun bat ertzainengana ger-
turatu zen gertatutakoa azaltzeko 
asmoz. Ertzainek, hasiera baten, 

kasurik ez zioten egin eta biga-
rren aldiz saiatu zenean azalpe-
nak ematen, ertzaina oldartu eta 
identifikatzeko eskatu zion azal-
penak ematera, besterik ez, joan 
zen Roberto Izagirre eibartarrari. 
Robertok euskaraz erantzun eta 
honela erantzun zion ertzainak: 
“ Si me entiendes perfectamente 
en castellano no tengo por qué 
hablarte en euskera”. Euskaraz 
egitea herritarron eskubidea 
dela gogorarazi ostean, ertzainen 
erantzuna lagun hau atxilotuta 
eramatea izan zen eta abenduaren 
17ko gaua Eibarko Ertzaintzaren 
komisaldegian, atxilotuta, pasatu 
behar izan zuen.

Testuingurua edozein  izanda 
ere, behean sinatzen dugun Ei-
barko euskalgintza sareko taldeok 
ez dugu ertzain hauen jokabidea 

onartzen, herritar honi emanda-
ko erantzuna eta tratua ez dira 
bidezkoak, esku-burdinak jarri 
eta atxilotzea euskaraz egitea-
rren. Gertakizun hau argitu eta 
behar diren neurriak har ditzala 
eskatzen diogu Eibarko komisal-
degiko Ertzainen buruari.  

Halaber, gure babesa eta elkar-
tasun osoa eskaintzen dizkiogu 
Roberto Izagirreri.

Euskaraz egitea, eskubidea eta 
legala izateaz aparte, erakunde 
publikoen erantzunkizuna da 
bere menpeko beharginei euska-
raren gutxieneko ezagutza mailak 
ezartzea eta hiritarron hizkuntz-
eskubideak bermatzeko neurriak 
hartzea. Horrelakorik berriro ger-
tatuko ez den esperantzan,

Eibarko AEK 
…eta kitto! Euskara Elkartea

Abenduaren 17an presoen 
alde egindako elkarretara-
tzean, bertan parte hartzen ari 
zen lagun baten eta ertzain ba-
ten artean gertatutako egoera 
salatzeko ondoren duzuen 
gutuna bidali dute Eibarko eus-
kalgintzako hainbat taldek.

Onartezina!

gutuna

GABONETARAKO 
ORDUTEGIA 
KIROLDEGIETAN
Eibarko Kirol Patronatoaren 
instalazioetan ordutegi be-
rezia egongo da indarrean 
Gabonak direla eta. Aben-
duaren 31n  Ipurua kirolde-
gia eta Orbeakoa  07:30etik 
13:00era zabalduko dituzte 
eta Unbe, berriz, 10:00etatik 
14:00etara.  Urtarrilaren 
1ean itxita egongo dira.

MASKARAK DOAN 
IZATEKO ESKAERA
Eibarko Pentsiodunen Pla-
taformak 936 sinaduraren 
babesa duen eskaera aur-
keztu du Udalean, premia 
gehien duten herritarrentzat 
maskarak doan izateko. 
Diotenez, “osasun larrialdia 
dela eta, nahitaez erabili 
behar da maskara eta horiek 
egunero aldatzeak gastu bat 
dakar. Hori dela-eta, Udalari 
eskatu diogu, pandemia-
ren lehen fasean bezala, 
neurriak har ditzala egoera 
ekonomiko larrian dauden 
pertsona edo familientzat 
maskarak doakoak izango 
direla bermatzeko”.

AUTUAN
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ERREPORTAJEA

Eibarko Sarek egindako 
aurkezpenean Ander Ro-
marate igerilaria, Amaiur 

Mayo errugbilaria eta Maite 
Arroitajauregi eta Zaloa Urain 
musikariak jarri ziren mahaian, 
eibartar talde zabalaren babesa 
duen agiria irakurtzeko. Azaldu 
zutenez, “azken urteetan ur-
tarrilean Bilbon antolatu den 
mobilizazioa bereziki garran-
tzitsua eta apartekoa da. Ber-
tan, 100.000 lagun inguru batu 
ohi gara, preso eta iheslarien 
auziari aterabidea aldarrikatu 
eta elkarbizitzaren eta bakea-
ren alde urratsak emateko. Bai-
na, aurtengo egoera ezohikoa 
dela eta, urtarrilaren 9an ezin-
go gara Bilbon elkartu. Horren 
ordez, gure herri eta auzoetan 
elkartuko gara. Urte garrantzi-
tsu baten aurrean gaudela uste 
dugu. Salbuespen legediaren 
amaieraren aldeko gehiengo 
politiko, sindikal, instituzional 
eta sozialari, espetxe politikan 
Espainian zein Frantzian ema-
ten ari diren aldaketak gehitu 

zaizkio. Oso positiboki balo-
ratzen ditugu mugimendu gu-
txi horiek, baina, aldi berean, 
adierazi nahi dugu mugituta-
ko preso horietako gehienak 
ehunka kilometrora daudela 
oraindik. 18 presok espetxean 
jarraitzen dutela, gaixotasun 
larriak izan arren. Eta Espai-
niako espetxeetan dauden 172 
presoetatik 127 lehenengo gra-
duan daudela oraindik eta, be-
raz, aske izateko helburuarekin 
euskal presoek bete nahi duten 
ibilbide juridikoa blokeatuta 
dagoela kasu gehienetan”. 

Azpimarratu zutenez, “aurre-
tik daukagun bidea luzea izan 
arren, Euskal Herritik bide honi 
bultzada ematea ezinbestekoa 
dela uste dugu eta, beraz, bene-
tan garrantzitsua dela Bilbon 
egin ohi dugun moduan elkar-
tzea urtarrilaren 9an”.

Ezohiko jaialdi-ekitaldia
Egunerako egitaraua oraindik 
zehazteke dago, baina mobili-
zazioa ezohikoa izango dela eta 

jaialdi-ekitaldi modura plan-
teatuko dela aurreratu zuten: 
“Txalaparta, bertsolariak, abes-
lariak, hitzaldiak… egongo dira 
eta iraupena, asko jota, ordu-
betekoa izango da”. Horrekin 
batera, urtarrilaren 9an inda-
rrean egon daitezkeen segurta-
sun-neurri guztiak errespetatu 
egingo direla nabarmendu zu-
ten: “Jendea aulkietan eserita 
eta geldirik egongo da, maskara 
jantzita, noski”.

Deialdiak eibartar askoren 
babesa dauka eta urtarrilaren 
9rako atxikimendu gehiago 
izatea espero dute. Bat egin 
dutenen artean alderdi politi-
koetako ordezkariak, sindika-
tuetakoak, herriko gazte era-
kundeetakoak, euskalgintzan 
dihardutenak, irakasleak, kiro-
lariak, kazetariak, musikariak, 
kultur arlokoak… Esan zutenez, 
“badakigu talde eragile batzuk 
oraindik ez dutela erabakirik 
hartu, eta aurrerago izango 
dugu beraien berri. Zerrenda 
zabalik dago”. ■

“Benetan 
garrantzitsua 
da urtarrilaren 
9an 17:30ean 
Untzagan hasiko 
den ekitaldian 
elkartzea”

Urtarrileko ekitaldia aurkeztu dute
Bizitzen ari garen egoera ezohikoa dela eta, azken urteetan urtarrilean Bilbon antolatu den presoen aldeko 

mobilizaziorik ezin izango da egin 2021ean. Hala ere, Eibarko Sarek egindako agerraldian azaldutakoaren arabera, 
urtarrilaren 9an Bilbon batu beharrean, herri eta auzoetan egingo diren mobilizazioetan parte hartzera deitu nahi 

dituzte herritarrak. Eibarren 17:30ean izango da ekitaldia, Untzaga plazan, “Bidea gara” goiburuari jarraituta,  
eta uneoro indarrean dauden segurtasun-neurriak errespetatuko direla azpimarratu dute antolatzaileek.
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Kezka horrek bultzatuta, 
eta zabortegian gertatu-
takoa norbaitek argitzeko 

esperantzarekin, hondamen-
dia gertatu eta berehala eratu 
zen Zaldibar Argitu platafor-
ma, herritarren ekimenez. Ha-
rrezkero hamaika mobilizazio 
antolatu ditu plataformak Ei-
barren eta inguruko herrie-
tan. Handienetakoa, otsaila-
ren 15ean Eitzagan egindakoa. 
Geroztik, erantzukizunak es-
katzen dituztenen ahotsak ez 
dira isildu, ezta koronabirusa-
ren eraginez, alarma-egoerak 
iraun bitartean etxetik irten 
barik egon behar izan genue-
nean ere. Zabortegiaren auzia-
ri lotutako gertakari garrantzi-
tsuenetakoak, berriz, udarekin 
batera ailegatu zitzaizkigun. 
Uztaila amaieran jakin genuen 
Jose Ignacio Barinaga Verter 
Recyclingeko jabea, Arrate 
Bilbao enpresako administra-
tzailea eta Juan Etxebarria za-
bortegiko ingeniari teknikoa 
atxilotu zituela Ertzaintzak, ar-
duragabekeriazko homizidioa 

egotzita. Eta abuztuaren 19an 
baieztatu zuten hiru egun lehe-
nago zabortegian aurkitutako 
gorpuzkiak Alberto Sololuze-
renak zirela. Urrian, honda-
mendia gertatu zenetik zortzi 
hilabete betetzear zirenean, 
Durangoko Epaitegi parean 
egin zuten prentsaurrekoan 
adierazi zuten Zaldibar Argitu 
plataformak eta Euskal Herri-
ko Eskubide Sozialen Kartak, 
Zaldibarko zabortegiaren au-
zian herri akusazio bezala aur-
keztuko zirela. 

Azaroaren bigarren erdial-
dean auziari lotutako berri 
etsigarriak ailegatu ziren: 
Joaquin Beltranen gorpua 
bilatzeko Zaldibarren ordura 
arte egindako lanek ez zutela 
emaitzarik izan. Eta azaroan 
onartu zuen tramiterako Eu-
ropako Parlamentuko Eskae-
ren Batzordeak bost hilabe-
te lehenago Zaldibar Argitu 
plataformak eta Ekologistak 
Martxan elkarteak Zaldibarko 
zabortegiaren auzia ikertzeko 
egindako eskaera.

Milaka lagunek eskatu zuten Zaldibarren gertatutakoa argitzeko, otsailaren 15ean  Eibartik, Ermutik eta Elgetatik, hiru 
zutabetan abiatu eta Eitzaga auzoan amaitu zen manifestazioan.

Urte osoan 
zehar izan 
da albiste 
Zaldibarko 
zabortegia

Pandemia albo batera lagaz gero, ia urte osoan albiste 
izan denik bada, hori Zaldibarko zabortegiaren amiltzea 
da. Otsailaren 6an hondoratu zen Verter Recycling 
enpresaren zabortegia, Alberto Sololuze eta Joaquin 
Beltran azpian harrapatuta. Horiek aurkitzeko lanak 
hasi eta egun gutxira piztu ziren suetatik irteten 
zen keak ekarri zigun lehen konfinamendua, eta 
hondamendi horrek baldintzatu zituen Aratosteak 
ere, jarduera asko bertan behera lagata. Ordurako 
jakin genuen zabortegian hondakin toxikoak pilatzen 
zituztela eta jendeak ke hori arnasteko beldurra zuen.
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Joaquin Beltran
Bagdad-eko morroiaren ipuin 
ospetsuan bezala, Heriok harridu-
razko keinu bat egin zuen, Joaquin 
Beltran izen-abizeneko gizase-
mea Malagako El Burgo herrian 
ikusi zuenean, 2019ko abuztuko 
bigarren hamabostaldiko egun 
batean, bertako Plaza Nagusian, 
lasai-lasai, lagunekin kontu kon-
tari. Joaquin, 51 urteko familia-
burua, gurasoen jaioterrira joana 
zen oporretan bere sendiarekin, 
urtero bezala, besteak beste, San 

Agustin feria (abuztuaren 23tik 
31ra) ospatzeko asmoz. Heriok 
harridurazko keinu nabarmena 
egin zuen, zeren, nahiz artean 
bost-bat hilabete falta izan, 
berak markatua zuen helbidetik 
oso urrun ikusi baitzuen, –mila 
kilometro baino gehiagotara, 
esaterako–, eta jai-giroan. 

El Burgoko San Agustin feriako 
ekitaldirik garrantzitsuenetako 
bat La Noche del emigrante da, 
larunbat gauean, 23:00etatik 
aurrera. Antolatzailea Peña 
Flamenca la Serrana da, eta prota-
gonistak, joankinak, hots, noizbait 
bizimodu hobe baten bila herritik 
alde egindakoak. Gau horretan 
flamenkozaleak kantu eta dantza 
aritzen dira, beren zaletasunaz 
gozatuz.

Heriok Joaquin bigarrenez ikusi 
zuenean, ez zuen harridurazko 
keinurik egin, Bizkaiko Zallan 
ikusi baitzuen, haren sorterrian 
alegia, berak markatua zuen hel-
bidetik hurrean. Eguberriak ziren, 
eta ez zen hilabete baino falta, 
berekin eraman zezan. Plaza 
Nagusiaren inguruan ikusi zuen, 
lagunartean, kontu kontari. 

Joaquin lanari buruz ari zen, sa-
rritan legez. Excavadorekin egiten 
zuen lan, familia-negozioan, eta 
Eibar ondoko zabortegi batean 
ziharduen aspaldian, azpikon-
trata gisa. Bera zen negozioaren 
buru, eta laguntzaile zituen, 
besteak beste, semea, anaia eta 
lehengusu bat, El Burgotik etorri 
berria. Azkenaldian, oso kezkatua 
ageri zen zabortegiaren barneko 

lur mugimenduekin. Teknikariak 
jakinaren gainean jarriak zituen 
arren, arazoak gero eta itxura 
txarragoa zuen. Kezka haiek 
jabeari aditzera ematea, berriz, 
alfer-alferrikakoa zen: hark ez 
zuen ezergatik ere zabortegia gel-
diaraziko; are gutxiago, behargin 
baten susmoengatik.

Otsailaren 6an, arratsaldeko 
laurak izateko bi minutu falta 
zirenean, Heriok Ibur errekako 
saihesbidea hartu, mendira jo eta 
segituan atzeman zituen Alberto 
Sololuze behargin eibartar/mar-
kinarra eta Joaquin, zabortegian, 
ohi bezala, lanean buru-belarri. 
Lehenengoaren gorpuzkiak abuz-
tuaren 16an atera zituzten zabor 
azpitik; bigarrenarenak, aldiz, 
oraindik ez.

PEDRO 
ALBERDI
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COVID-19
KRONOLOGIA

AZAROAK 17

Lehen koronabirus kasua atzeman zuten Wuhanen (Txi-
na). 55 urteko gizon batek eman zuen positibo.

Koronabirus berba urtarrilaren 31n kaleratu genuen 
alean agertuko da lehen aldiz ...eta kitto! aldizkarian.

URTARRILAK 31

OTSAILAK 28

Lehen koronabirus kasuak Euskal Herrian. Araban eta 
Gipuzkoan kasu bana atzeman zuten. Arabakoa, gainera, 
Txagorritxu ospitaleko osasun-langilea zen eta hurrengo 
egunean beste lankide batek emango zuen positibo.

MARTXOAK 10

Eibarrek eta Realak ateak itxita jokatu zuten Ligako 
partidua Ipuruan. Txapelketako azken partidua izango 

zen ekainera arte.

Osasunaren Mundu Erakundeak Covid-19a pandemia 
gisa izendatu zuen.

MARTXOAK 11

MARTXOAK 12

Eusko Jaurlaritzak EAEko ikastetxe eta jubilatu etxe 
guztiak ixtea erabaki zuen. Zaldibar Argitu platafor-

mak ere bertan behera laga zituen
egun horretako lanuztea eta mobilizazioa.
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MARTXOAK 13

Eibarko Udalak bere esku dauden ekintza kulturalak eta 
aisialdikoak bertan behera laga eta udal-instalazioak itxi 
zituen. ...eta kitto!-k Gilda Lehiaketaren azken eguna 
ez egitea erabaki zuen. Aldizkaria juxtu-juxtu banatu 
zen. Azken aldizkari fisikoa izan zen apirilaren 27ra arte.

MARTXOAK 14

Alarma-egoera eta derrigorrezko berrogeialdia 
ezartzea onartu zuen Espainiako Gobernuak. Ordurako, 

500 kasutik gora zeuden egiaztatuta Euskal Herrian.

Armeria Eskolak 1.000 babes-biseratik gora banatu zi-
tuen eta herriko jostunek 5.000 maskara baino gehiago. 
Bitartean, Gurutze Gorriko boluntarioek behar gehien 
duten eibartarrei lagundu zieten.

APIRILAK 17

APIRILAK 27

Haurrei kalera irteteko baimena eman zitzaien.

MAIATZAK 4

Deskonfinamenduaren 0 fasea hasten da EAEn, ekono-
mia-jarduera mugatu batzuk egiteko eta ordutegi murritz 
batean kalera ateratzeko aukerarekin. Hilaren 11n 1. fasea 
hasten da eta 25an 2. fasea.

EKAINAK 19

Normaltasun Berria hasten da EAEn.

UZTAILAK 16

Kalean eta espazio publikoetan maskaren erabilera de-
rrigortzen dute eta ostalaritzan neurri murriztatzaileak 
ezartzen dituzte Zarautzen, Tolosan eta Eibarren. 
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UZTAILAK 22

12 egunetan 112 positibo atzeman zituzten Eibarren. 
Test masiboak egin zituzten herrian.

IRAILAK 7

Herriko ikasleek ikasturtea hasi zuten, aurrez aurre sei 
hilabete eta gero.

URRIAK 2

Urte zaila izan da osasun-langileentzat. Ego Gain ge-
rontologikoko langileek aspalditik duten borrokarekin 

jarraitzen dute eta inguruko osasun-zentroetan osasun 
publikoa aldarrikatzeko protestak egin dira.

URRIAK 27

Eusko Jaurlaritzak udalerrien eta EAEko sarrera eta 
irteerak mugatu zituen.

AZAROAK 5

Ostalaritza ixtea eta etxeratze-agindua 22:00etan 
izatea ezarri zuen Eusko Jaurlaritzak.

AZAROAK 9

Baheketa masiboa egiten hasten dira Eibarren.

ABENDUAK 15

Lau egun lehenago mugikortasun-neurri batzuk arindu 
ondoren, Eibarko tabernak zabaldu zituzten.

ABENDUAK 18

Koronabirus brotea Eibarko ospitaleko langileen artean.
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Hasi dira herritarrak COVID- 
19aren kontrako txertoare-
kin bakunatzen. Gure ara-
zo guztiak konponduko ditu 
txertoak?
Txertoa lorpen ikaragarria da 
ikuspegi tekniko eta zientifiko-
tik, baina zati bat bakarrik da, 
oraindik gauza asko daude egi-
teko. Denbora errekorrean egin 
da, inoiz baino koordinazio eta 
finantziazio handiagoa izan de-

lako; aldez aurretik egindako 
txertoen ikerketak eta jada-
nik martxan zeudenak balia-
tu dira horretarako. Txertoak 
pandemian zer eragin izango 
duen beste kontu bat da. Ez 
da izango erabateko konpon-
bidea. Baten batek hori espero 
badu, frustrazioa sor diezaioke, 
itxaropen faltsua da. Momen-
tuz behintzat txerto hauek ba-
lio dute gaitzak bere alderik 

gogorrena ez izateko. Norbait 
kutsatzen bada ere, gaixotasun 
arin bat izango du, ez da izan-
go larria eta horrela, jakina, 
hildako gutxiago egongo dira; 
ospitaleratzeak ere gutxituko 
dira eta horrek lasaitasun izu-
garria ekarriko du gizarte eta 
osasun mailan. Baina ez ditu 
konponduko beste arazo pila 
bat, horietako asko eta asko 
ez dituelako pandemiak sortu, 

esate baterako, ikuspegi ekono-
mikotik eta genero ikuspegitik 
gizartean dauden arrakalak, 
migratzaileen egoera… Arazo 
horiek COVID-19ak aregotu 
ditu, baina ez ditu berak sortu. 
Gaitzak batzuei beste batzuei 
baino gehiago eragiten die. Di-
ferentzia horiek arrazoi sozial, 
ekonomiko eta politikoak di-
tuzte, eta ez dira desagertuko 
txertoarekin.

Zientzia komunikatzailea da Ana Galarraga (Zarautz, 1970) Elhuyarren. Albaitaritzan eta elikagaien zientzian eta 
teknologian lizentziatua da, eta gaur egun zientziaren dibulgazioan dabil buru-belarri, irratian, telebistan, nahiz 
idatzizko komunikabideetan. etakitto.eus webguneak astero zabaltzen ditu haren minutu bateko informazio-pilulak. 
Pandemiari buruzko argibideen bila jo dugu berarengana.

“Txertoa lorpen handia da, 
baina ez da izango erabateko 
konponbidea”

<<<  ANA GALARRAGA  •  Zientzia komunikatzailea  >>>
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Txertaketa “mailakatua” izan-
go dela, eta, horrenbestez, 
“pandemiaren amaieraren 
hasiera” dela esan digute, eta 
ez “pandemiaren amaiera”. 
Babesten jarraitu beharko 
dugu, beraz?
Txertoak, esan dugun moduan, 
gaitzaren alderdirik larrienak 
eragozten ditu, baina ez du 
transmisioa mozten. Momen-
tuz, tratamendu eraginkorrak 
sortu arte, babesten jarraitu 
beharko dugu. Ikuspegi medi-
ko batetik pandemiaren kon-
ponbidea etorriko da arrisku 
taldeko guztiak txertatuta dau-
denean, eta behar duten guz-
tiengana iristen denean. Hala 
ere, talde zaurgarrienetako ba-
tzuk ezingo dute hartu, hain 
justu horregatik, hain zaurga-
rriak izanda txertoak kalte egin 
diezaiekeelako. Beste batzuk 
ezingo dute hartu osasun-siste-
matik marginatuta daudelako. 
Pentsatu behar dugu beti egon 
daitekeela jende zaurgarria, 
eta haiek ez kutsatzeko gu geu 
babestu beharko garela.

Txertoa lorpen handia izan da 
eta hemen dago. Tratamendua 
ere aipatu duzu…
Gaitzak hiru hanka ditu: txer-
toa, tratamendua eta diagnos-
tiko-kontrolak. Momentuz 
lehenengoa lortu dugu, txer-
toa. Baina oraingoz ez dago be-
rariazko tratamendurik. Hori 
garatzen denean asko hobetuko 
dugu. Eta hirugarren pausua 
diagnostikoa litzateke. Auto-
diagnostikorako proba merke, 
eraginkor eta errazak lortzen 
baditugu (adibidez, odolarekin 
egin beharrean txistuarekin egi-
tekoak), eta emaitza momen-
tuan ematen badigute, horrekin 
sarrera librea izango genuke 
kontrolatutako guneetan,  esate 
baterako unibertsitateak, esko-
lak, ospitaleak, zaharren etxeak, 
kontzertuak… Hori ere lortuko 
bagenu askoz ere kontrolatua-
goa izango genuke gaitza. 

Beraz, pazientzia izan behar 
dugu oraindik. Prest al dago 
gizartea?
Oso frustantea izan daiteke 
jendearentzako, neke ikaraga-

rria sortzen duelako beti kon-
tu handiarekin ibili behar iza-
teak: maskara egokia izan eta 
denbora guztian jarrita eduki, 
distantziak gorde, eskuak eten-
gabe garbitu, adi egon pertso-
na zaurgarriekin… Hori guztia 
gure izaeran txertatuta dau-
den jokabideen kontra dago. 
Bai kulturalki eta bai espezie 
bezala, pertsonok dauzkagun 
ezaugarri askori uko egin behar 
diegu, eta hori da egin behar 
duguna birusaren transmisioa 
eten nahi badugu. Orduan oso 
logikoa eta ulergarria da jendea 
nekatuta egotea. Txertoarekin 
dena konponduko zela uste ge-
nuen, neurri batean horrela 
“saldu” digutelako. Engaina-
tuak izan garela pentsatzea zi-
legizko da, eta oso arriskutsua, 
eta demokraziaren kontrakoa 
bihurtu daiteke. Haserrea, 
frustrazioa eta beldurra oso 
konbinazio egokiak dira au-
toritarismoarentzat eta esku-
biko sektoreentzat, eta gizartea 

manipulatzeko erabiltzen dela 
ikusi dugu pandemian zehar.

Jende askok esaten du ez due-
la oraingoz txertoa jarriko, 
nahiago duela itxarotea. Zer-
gatik sortu da txertoarekiko 
errezelo hori?
Txertoa oso azkar garatu da, 
eta nire ustez errezeloa horre-
kin lotuta dago. Gainera, ko-
munikazioan nabarmen geratu 
da farmazia-konpainien arteko 
lehia bat eman dela lehenen-
goak izateagatik. Hori iku-
sita, ulertzekoa da errezeloa 
sortzea. Ez zait batere etikoa 
iruditzen horrela komunika-
tu izana, hau da, propaganda 
erabiltzea arazoa hain larria 
denean. Egia esan, komunika-
zio-akatsa egon da hasieratik 
alderdi askotan, eta beldur naiz 
ez ote duten jakingo, txertoa-
ren kasuan, lehen esan dudana 
transmititzen, hau da, txertoa 
oso ona dela, segurua, baina 
mugak dituela.

Zergatik gertatzen dira horre-
lako komunikazio-akatsak? 
Hain zaila da horrelako gau-
zak argi eta garbi azaltzea?
Ez da gauza berria. Orokorrean 
gure agintariek autoritarismo 
handiarekin eta infantilizazio 
ikaragarriarekin tratatzen gai-
tuzte. Daukagun sistemak ez 
gaitu gizarte bezala boteretzen. 
Hori horrela zen eta orain are 
eta gehiago gelditu da agerian. 
Edozein neurri ematerakoan, 
arrazoitu beharrean eta gizar-
teari parte hartzeko aukera 
eman beharrean, normalean 
beste bide bat hartzen da: “Nik 
agintzen dut,  goian hau eraba-
ki dugu eta horrela izango da”. 
Eta arrazoiak ezkutuan gera-
tzen dira edo, batzuetan, kon-
traesanean dauden arrazoiak 
ematen dizkigute. Horrela gau-
de ohituta eta pandemian ere 
horrela ari da gertatzen, esa-
te baterako, prebentzio-neu-
rriekin (maskarak, tabernak 
itxita edo irekita…). Ez digute 
ondo azaldu zein den arriskua 
eta arrisku horri aurre egiteko 
zeintzuk diren hartu beharre-
ko neurriak, eta zein den nor-
beraren ardura. Ardurarekin 
gogoratzen dira bakarrik bu-
kaeran, errua banatzeko. Oso 
sentimendu arriskutsua da,  eta 
oso lotuta dago lehen aipatzen 
genuen gizartearen manipula-
zioarekin. Ondo azaltzen badi-
zute zein izan behar den zure 
jokabidea, zuk zeuk hartuko 
dituzu neurri horiek, zu zare-
lako zeure familia arriskuan 
jarri nahi ez duzuna.  

Nolako garrantzia du gizar-
tearen portaerak? Herrial-
dez herrialde desberdintasun 
handiak ikusi dira pandemia-
ren eraginari eta garapenari 
dagokienean.
Pandemia bat gizartearen por-
taeran oinarritzen da. Herrial-
de bakoitzean desberdina da 
portaera, beraz, ezin dira kon-
paratu. Birusaren transmisioa 
nolakoa den ulertzeko portaera 
oso ondo ulertu behar da, eta 
erabakiak hartu behar duten 
horien artean soziologo, psi-
kologo eta antropologoek ere 
parte hartu behar dute. Kasu 

“Txertoa oso ona eta segurua da, eta 
hori ondo komunikatu behar zaio 
gizarteari. Hala ere, mugak ditu”

"Pentsatu behar dugu beti egon 
daitekeela jende zaurgarria,  
eta haiek ez kutsatzeko gu geu 
babestu beharko garela"
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"Agintariek autoritarismo 
handiarekin eta infantilizazio 
ikaragarriarekin tratatzen gaituzte"

gehiena egingo diote ekono-
miari, nola ez, baina ez al da 
harrigarria portaeren zien-
tziei garrantzirik ez ematea? 
Hutsune handia ikusten dut 
hor.  Gauza berriak dira eta oso 
konplikatua da dena, eta ez ba-
digute ondo azaltzen, orain-
dik gehiago. Erabaki potoloak 
hartzeko benetako ebidentziak 
behar izaten dira, jendearen 
ohituren kontra baldin badoaz. 
Bestela, atxikimendua oso txi-
kia izango da eta ez duzu ezer 
lortuko.  Komunikazioan dago 
gakoetako bat. Bestalde, gar-
dentasun falta, datuen mani-
pulazioa gelditu da agerian. 
Orain dela gutxi jakin dugu 
jakinarazten zirenak baino 
kutsatutako gehiago zegoela 
ospitaletan. Eta antigenoen bi-
dez diagnostikatzen zirenak ez 
zituztela komunikatzen, nahiz 
eta jakin positiboak zirela. Es-
kandalo bat da, baina ez da ezer 
gertatzen. 

Erruduntasun-sentimendua 
aipatu duzu bideoetako ba-
tean. Noiz ematen da senti-
mendu hori eta nori eragiten 
dio gehien?
Batetik, osasun-langileetan 
gertatzen da, uste dutelako as-
kotan ez dutela pazientea behar 
bezala zaindu (gehienetan den-
bora eta baliabide faltagatik iza-
ten da). Bestetik, gaitz honekin 
eta beste batzuekin ere, beldu-
rra izaten dute eurak kutsatzeko 
eta beste norbaiti transmititze-
ko. Sentimendu hori ematen 
da  ZIUra zein dihoan erabaki 
behar dutenean ere. Hori psi-
kologikoki oso gogorra da eta, 
neke fisikoa gehitzen bazaio, 
hori ez bada gainditzen, trau-
mak sortu daitezke. Gauza bera 
gertatzen da osasun-langileak 
ez diren biztanle askoren ar-
tean, batez ere ardura sentitzen 
duten edo ardura beraganatuta 
duten pertsonetan, etxekoan-
dreak, zaintzan aritzen dire-

nak edo bere ardurapean beste 
pertsona batzuk dituztenak. 
Horregatik kontu handiz ibili 
behar da arduragabeak garela 
esaten digutenean edo errua 
norbaitena izan dela esaten de-

nean. Orain daukagun intzi-
dentzia-tasarekin zorizkoa da 
kutsatzea, ez dago norberaren 
esku transmisioa etetea. Ahal 
duzun guztia eginda ere, ger-
tatu daiteke.
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Asko hobetu duzu azken aldian, 
baina ez dira une gozoak izan 
gaixotasunak ekarritakoak. 
Larri ibili nintzen, bai; inori ez 
diot halakorik desio. Beldur-
tuta, negar asko egin dut... eta 
hori inguruko guztiek oso ondo 
tratatu nindutela. Hori bai dela 
aipatzekoa: Mendaroko ospita-
lean eskaintzen dizuten arreta.

Zelan jakin zenuen korona-
birusak harrapatu zintuela? 
Eguaztena zen, Gure-Lekun 
afaldu aurretik matrimonio 
batekin topo egin eta eurekin 
ordu erdi bat egon nintzen ka-
lean. Hurrengo egunean Bur-
gosera joan nintzen, han du-
gun etxera, eta zapatu goizean 
lagun haietako senarrak deitu 
zidan positibo eman zuela esa-
nez. Martitzenean nik ere po-
sitibo eman nuen. Mendarora 
eraman ninduten eta han pare 
bat egun eman nituen oxige-
noarekin. Beldurrak hartuta 
nengoen, hain makal ikusten 

nintzen, buruari bueltaka, ilun 
ikusten nuen guztia... Burua ere 
joan zitzaidan. Familiakoak ni 
ikustera etorri zirenean, nik ezin 
nituen ikusi ere egin... 

Eskerrak bikain zainduta egon 
zinen, ezta? 
Egun guztia egoten ziren nire 
gainean. Tratua bikaina izan 
zen, benetan. Bitan mareatu 
nintzen eta, horietako batean, 
baita lurrera erori ere. Diabeti-
koa ere banaiz, arriskuzko talde-
koa beraz, eta neumonia hartu 
nuen. Horrez gain, lagunak ere 
galdu izan ditut koronabirus ho-
nekin: errekuperatzen zihoaze-

la eta, egun batetik bestera, hil 
egin dira, Javi Gallastegi kasu-
rako. Gauza serio hartzekoa dela 
erakutsi dit bizitakoak.

Zein ondorio laga dizkizu gai-
xotasunak? Bagoaz normalta-
suna eskuratzen? 
Hamabi egun eman nituen 
Mendaron, eta egun beste kilo 
galdu nituen: hamabi. Gero 
beste hamabost egun egon 
nintzen etxean, logelan, irten 
barik; gogorik ere ez nuen ir-
tetzeko. Emazteak laguntzen 
zidan, berari esker. Kalera irten 
nintzen lehen egunean kontura-
tu nintzen ibiltzea ere ahaztuta 
nuela. Orain koinatuarekin irte-
tzen dut egunero: ondo dator-
kit ibiltzea, baina min sentitzen 
dut hanketan... Errekuperatze 
bidean nago, baina asko jaitsi 
naiz, ez naiz nintzena!

Jendea jabetu da gaixotasu-
naz? Edo txantxa gisa jarrai-
tzen dugu hartzen askotan? 

Hobe da Gabonetan aulki bat 
hutsik lagatzea aurten, beteko 
da datorren urtean. Medikuei 
entzun beharko genieke gehia-
go, Urkulluri gutxiago. Eta argi 
dut: txertoa hartzeko lehen le-
rroan izango naiz. Guztiok har-
tu beharko genukeela uste dut.

Kalera bueltatu eta hor zaude 
berriro, rifak saltzen. 
Jakina. Amañako jaiak Eibarko 
onenak izan behar direla, hori ez 
dit inork kenduko burutik. Aste 
Santurako, guztia laga behar 
izan genuenerako, 6.000 euro 
banuen salduta. Datorren ur-
tean ez dakit jaiak egiteko au-
kerarik izango dugun, baina ni 
hor egongo naiz saiatzen.

Dena dela, ez dut ahaztu 
nahi, jaiak alde batera lagata, 
gaur egun bizi dugun egoera 
latza, batez ere tabernarien ka-
suan. Eta lanik gabe geratu di-
ren askoren egoerak ere asko 
arduratzen nau; beharko dute 
laguntasunik.  

“Pandemiarena 
serio hartzekoa 
da eta zentzuz 
jokatzea guztion 
mesederako da”

Gaixotasunak gogor erasotu zion eta, arriskuzko 
taldekoa izanik, hartu beharreko neurriak ere halakoak 
izan ziren. Badoa galdutako kiloak berreskuratzen 
gutxinaka. Mendaron zegoela, batek baino gehiagok 
esan zion zer egiten zuen han rifak saldu barik, aukera 
aproposagoa gutxitan izango zuela. Baina berak beste 
beldur batzuk zituen buruan. Etxera itzulita, hamabost 
urtetan lagun izan zuen Gaur txakur beltza ezin du 
ahaztuu, nahiz eta Beltza kumea etorri den zaunka 
eginez. 

“Arazoak arazo, 
Amañako jaiak 
Eibarko onenak 
izan daitezen 
saiatuko naiz”

<<<  JOSE ANTONIO ALBERDI “GOMA” 
Amañako Jai Batzordea  >>>
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Positibo eman bai, baina guz-
tiz asintomatikoa zure ka-
suan, ezta? 
Aurretik neurriak hartu bani-
tuen ere, matrimonio batek po-
sitibo eman zuela-eta, proba 
egin eta positibo: beste hama-
bost egun etxean eman nituen. 
Garbiketak egin eta paperak 
ordenatzeko aprobetxatu ni-
tuen egun horiek, gauzak nor-
mal eginez. Mediku-enferme-
rek hiru-lau aldiz deitu zidaten 
tarte horretan zelan nenbilen 
galdetzeko.

Elizkizunak egiteko zailtasu-
nik izan duzue aurten? 
Jakina, toki guztietan bezala 
udaberrian hileta-elizkizunak 
eta halakoak bertan behera laga 
behar izan genituen. Jaunar-
tzeak, esaterako, urriaren az-
ken asteburuan egin ahal izan 
genituen justu-justu. Aforoaren 
%35 baimentzen digute eta, 
gure eliza hain handia denez, ez 
dugu apenas arazorik. Kenduta 
pare bat hileta, jendeari mese-
dez irtetzeko eskatu behar izan 
diogula; berrehun lagun sartu 
ahal dira distantziak gordeta.

Gizakiok ondo erantzun diogu 
egoerari? Hobeak izango gara 
hemendik aurrera? 

Beti dago gehiago eskatzerik, 
baina bihurriagoak izango gi-
nela espero nuen. Gazteek ka-
lea gustoko izatea normala da, 
jolasa ere behar dugu osasun 
mentalerako... Orokorrean obe-
ditu dugu. Pertsona hobeagoak 
bihurtzearena beste kontu bat 

da, ezkorragoa naiz: zorigaitzak 
batzen gaitu, baina behartuta, 
gero berehala sakabanatzen 
gara. Balioen inguruan kon-
tzientzia hartze bat izango zen, 
akaso.

Kristaua izateak lagundu de-
zake horrelako egoeran? 
Bizitzari zentzua ematen diogu-
nean, askotan besteen onerako 
egin baino gure sabelera begi-
ratzen dugu gehiago. Hala ere, 
sufrimendua zelan eraman ja-
kiteko balio dezake; eta lagun-
du dezake irtenbidea bilatzen.

Zure ohiko lanean zer da gus-
tokoen duzuna, zertan saiatzen 
zara gehien? 
Jendearekin egotea lehenesten 
dut, euren egoera hobetzeko 
ahaleginak egitea...  Caritasen 
eta gizarte-mailan jardun izan 
dut, elizkizunek ere balio dute 

giza harremanetarako... Azken 
batean, gure funtzioa da bestea-
rekin negar eta barre egitea, bi-
zitzari sakontasuna eskaintzea.

Adin guztietako jendearekin 
diharduzu? 
Adinaren etena eman da gu-
rean. Elizan 75 urtetik gorakoak 
dira gehiengoa. Jaunartze ma-
siborik ez dago, baina dezente 
eusten dio. Eta gazteen inpli-
kazio-maila txikiagoa izanda 
ere, ez nago ezkor. Gure gizar-
tea orokorrean eskuzabala dela 
esango nuke. Tokian tokiko-
tasuna galduko zen akaso, ba-
koitzaren sustraiei eustearena.

Egon zaren toki batetik beste-
ra alde handia nabaritu duzu? 
Herri desberdinak dira. Usur-
bilen bizitza osoa euskeraz egin 
nuen; han kuadrilak indar han-
dia zuen. Arrasate zabalagoa da 
eta txikiteo-giroarekin jarrai-
tzen du. Oñatin, tradizionala-
goa izanda, badakite bereari 
eusten.

Gustatuko litzaizuke Eibarren 
lan egitea? 
Bat profeta bere herrian? Ondo 
egon daiteke, baina ez dut es-
katuko. Distantziak askatasuna 
dakar beti berarekin.  

“Zorigaitzak 
batzen bagaitu 
ere, berehala 
itzultzen gara 
lehengora”

Ia berrogei urterekin apaiztu zen Horacio Argarate eibartarra, urte batzuk Ziortzako monasterioan eman eta gero. 
Ondoren, Usurbilen eman zituen hiru urte, hamarkada osoa Arrasaten eta urtebete egin du Oñatiko parrokian. Hori 
bai, Eibarren erroldatuta jarraitzen du eta medikuarenera ere bertoko anbulatoriora etortzen da, Jose Mari Kruzeta 
zenak eibartar karneta kendu bazion ere: “Bera bai eibartar petoa. Apalegia zara eibartarra izateko botatzen zidan”. 

“Ez dut uste 
hobeak izango 
garenik, baina 
nahiko esaneko 
jokatu dugu”

<<<  HORACIO ARGARATE SARASKETA 
Oñatiko parrokoa  >>>
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Nolako egoera bizi da orain 
Irlandan?
Hala-nola dabiltza. Den-dena 
zabalik dago (tabernak, den-
dak, supermerkatuak…), bai-
na murrizketekin. Adibidez, 
tabernetan sei pertsona bildu 
daitezke asko jota, jarrita, ordu 
eta erdiz asko jota, zerbait jan 
behar da derrigorrez (ezin da 
edan bakarrik) eta bakoitzak 9 
euro gastatu behar ditu gutxie-
nez. 23:30erako den-dena itxita 
egon behar da, baina ez dugu 
etxeratze-agindurik (elkarrizke-
ta egin eta egun batzuetara neu-
rri zorrotzagoak jarri dituzte).

Maskarak erabiltzea derrigo-
rrezkoa da?
Kalean ez da derrigorrezkoa, 
baina garraio publikoan eta 
dendetan bai. Tabernetan ere 
jantzi behar da, baina mahaira 
heltzean kendu daiteke.

Bilerak egiteko eta jendea-
rekin elkartzeko gehienezko 

jende kopurua ezarri dute?
Irlandan ezin zara inoren etxe-
ra joan. Hala ere, Gabonetan 
beste pertsona baten etxera joa-
teko aukera eman dute. Hau 
da, bi nukleo familiar elkartu 
daitezke eta berdin dio zenbat 
pertsona biltzen diren.

Pandemia hasi zenean nolako 
neurriak hartu zituzten? Eus-
kal Herriarekin alderatuz ez-
berdin jokatu zuten?
Nik eskola batean egiten dut 
lan eta martxoaren 14an esan 
zuten eskolak ixtera zihoazela. 
Etxean konfinatu gintuzten, 
baina noizean behin irteteko 
aukera genuen, etxetik 5 kilo-
metrotara gehienez. Bestela, 
ezinbesteko gauzak bakarrik 
laga zituzten zabalik: farma-
ziak, supermerkatuak…

Beraz, eskolak itxi zituztenez, 
ezin izan zenuen lanik egin?
Ez, baina Irlandako gobernuak 
dirua eman zigun laguntzeko 

(350 euro astero). Ez ginen lan 
barik gelditu; baina, ezin ge-
nuenez lanik egin, ez genuen 
soldatarik kobratzen eta lagun-
tza eskertu genuen.

Deseskalada nolakoa izan zen?
Ekainaren amaieran lanera 
itzuli nintzen, haur-eskola 
uda osoan zabalik dagoela-
ko. Ostalaritza abuztuan za-
baldu zuten gaur egun ditugun 
neurriekin. Bestetik, ezin gi-
nen probintziatik irten, baina 
Gabonetan badirudi lagatzen 
dihardutela. Orokorrean, uda-
tik hona murrizketak ez dira 
asko aldatu.

Nolako gorabeherak egon 
dira koronabirus kasuetan?
Uda ostean kasu gehiago egon 
ziren, baina murrizketa batzuk 
ezarri eta kopurua jaitsi zen. 
Gaur egun, 400 koronabirus 
kasu inguru atzeman dituzte 
egunero Irlanda guztian. Egoe-
ra nahiko kontrolatuta dutela 

dirudi eta koronabirusaren se-
maforoa laranjan dugu.

Osasun-sistema publikoa dago 
Irlandan?
Irlandako osasun-sistema ez da 
unibertsala, osasun-zentrora 
zoazen bakoitzean ordaindu 
egin behar duzu eta oso gares-
tia da. Gainera, esan didatenez, 
nahiko zerbitzu txarra eskain-
tzen dute ospitaletan, denbora 
asko itxaron behar delako.

Gabonak Eibarren pasatzen 
diharduzu. Erraza izan da hona 
etortzea?
Hasieran Bilbora hegaldia erosi 
nuen, baina ezeztatu egin zida-
ten Irlandako semaforoa gorri 
zegoelako. Gero, semaforoa la-
ranja jarri zenez, beste hegaldi 
bat erosi nuen Donostiara, bai-
na Bartzelonan geldialdia egin 
behar izan nuen. Gutxienez, ez 
nuen PCR probarik egin behar 
izan etortzeko, formulario bat 
besterik ez nuen bete behar izan.

“Tabernetan 
zerbait jan behar 
da derrigorrez 
eta 9 euro gastatu 
behar dira 
gutxienez”
Ane Eguren orain dela lau urte eta erdi joan zen 
Irlandara au pair. Orain haurtzaindegi batean egiten 
du lan eta bizitza eraiki du Dublinen. Pandemiak gure 
bizitza irauli aurretik Eibarren egoteko aukera izan zuen, 
baina ordutik ezin izan da gehiagotan itzuli. Gabonak, 
ordea, hemen pasatzen dihardu. Hala ere, hona 
etortzeko bidea ez da erraza izan eta hainbat oztopo 
gainditu behar izan ditu hegazkina hartzeko. Urte 
berriarekin itzuliko da Irlandara.

<<<  ANE EGUREN 
Irakaslea Irlandan  >>>
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Nola moldatzen zarete uni-
bertsitatean egoera honetan?
Unibertsitatean alfabetikoki 
banatu gaituzte, eta klasearen 
erdia aste bakoitietan joaten da 
unibertsitatera eta beste erdia 
aste bikoitietan. Praktikaldiak, 
mintegia eta horrelakoak beha-
rrezkoa denean bakarrik egiten 
ditugu aurrez aurre, baina bes-
teak telematikoki. Azterketa 
gehienak online egin ditugu 
orokorrean. Orain 2. eszena-
tokia deritzon horretan sartu 
gara eta den-dena online egi-
ten gabiltza.

Nolako egoera bizi duzue Te-
nerifen?
Orain arte egoera ona izan 
dugu, uhartea izanik isolatuta 
gaudelako. Neurriei dagokie-
nez, tokiaren arabera aldatzen 
dira. Adibidez, asteburuetan 
hondartzak ezagutzera joan ga-
renean ez dugu bestelako neu-
rririk hartu; baina unibertsi-
tate inguruan, aldiz, neurriak 

zorrozten hasi dira. Abendu-
ko zubitik hona arauak indar-
tu eta zorroztu eta mugak ja-
rri dituzte. Adibidez, orain lau 
lagun bakarrik bildu gaitezke 
eta, ahal dela, etxebizitza be-
rekoak izatea komeni da. Ta-
bernak zabalik daude, baina te-
rrazan bakarrik egon gaitezke. 
22:00etatik 06:00etara etxera-
tze-agindua dago, baina Gabo-
netan 00:30ak arte egon gaitez-
ke eta gehienez sei lagun bildu.

Erasmus urtea berezia izan ohi 
da ikasleentzat. Nola bizitzen 
diharduzu?
Koronabirusak muga asko jar-

tzen dizkigu. Oso zaila egiten 
zaigu jende berria ezagutzea. 
Hasieran 15 pertsonako lagun-
taldea osatu arren, orain lau 
bakarrik elkartu gaitezkeenez, 
oso mugatuta gaude besteekin 
elkartzeko orduan. Baina ez dut 
alde txarra bakarrik ikusten, 
alde positiboa ikusten saiatzen 
naiz. Ezagutu dudan jendea-
rekin oso harreman estua dut. 
Etxean denbora dezente pasa-
tzen dugu elkarrekin eta plan 
alternatiboak egiten ditugu, 
nahiz eta juergarik ez egin.

Zergatik erabaki duzu Gabo-
nak Tenerifen pasatzea?
Gabonak Tenerifen pasatzeko 
erabakia hartu nuenean arra-
zoi nagusia izan zen hemengo 
egoera Eibarkoa baino askoz 
ere hobea zela, baina azken 
asteotako neurriak askoz ere 
zorrotzagoak dira hemen. Ka-
nariar Uharteak itxita daude 
eta okerren dagoen uhartea 
Tenerife da. Beraz, pisuzko 

arrazoirik ez baduzu, ez dizu-
te irteten edo sartzen uzten. 
Ikaslea naizenez Eibarrera joa-
teko aukera izango nuke, baina 
hemen erroldatu naiz eta alde 
horretatik uste dut zailtasunak 
izango nituzkeela hemendik 
irteteko. Gainera, hegazkina 
hartu ahal izateko, bidaiatu 
baino 72 ordu lehenago PCR 
proba egin beharko nuke eta 
emaitza negatiboa eman edo 
bestela 15 eguneko etxealdi 
zorrotza bete. Horrela, Eus-
kal Herriko egoera oso ona ez 
zela eta familiarteko bilerak 
egitea bideragarria ez zela iku-
sita, hemen geratzeko eraba-
kia hartu genuen zenbaitek. 
Jende gehienak erabaki hori 
hartu du eta 10 lagun inguru 
geratuko gara. Neurriak erres-
petatuz eta kontu handiz, ahal 
den neurrian gozatzea da gure 
plana. Pena ematen dit herrira 
ez bueltatzea eta lagunak eta 
familia ez ikustea, baina eto-
rriko dira momentu hobeak.

“Neurriak 
errespetatuz eta 
kontu handiz, 
ahal den neurrian 
gozatzea da gure 
plana”
Amaia Gorrotxategik Tenerife aukeratu du Eramus 
egiteko. Urte berezia Farmazia Gradua egiten diharduen 
eibartarrarentzat, Erasmusari COVIDa gehitzen 
baitzaio. Irailean joan zen Tenerifera eta ordutik ez da 
herrira itzuli. Gabonetan ere han geratu da eta jaiak 
familiarengandik urrun pasatzen dihardu. Hala ere, ez 
da bakarrik geratu, lagunak baititu han, eta Gabonez 
gozatzen saiatuko da, “neurriak errespetatuz”, berak 
dioen bezala.

“Orain lau lagun 
bakarrik geratu 
gaitezke eta etxe 
berekoak izatea 
komeni da”

<<<  AMAIA GORROTXATEGI 
Ikaslea Tenerifen  >>>
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Bartolo Arriola 
Garate  

(1912 – 2012) 

Asunción 
Larraza Zubiria 
(1914 – 2002) 

Euxebi Gisasola 
Aldazabal

(1922 – 2008) 

Tomasa Idarraga 
Zulaica

(1914 – 2008) 

Juan Echaniz 
Urruzuno

(1912 – 2003) 

Jose Mari 
Cruceta Alberdi

(1930 – 2002) 

Rosario Alcerreca 
Azconaga

(1911 – 2006) 

Marina Basterra 
Iturbe

(1916 – 2003) 

Juana Josefa 
Loyola Vergara
(1916 – 2005) 

Luciana Larreategui 
Arizaga

(1912 – 2003) 

Jose Bergara 
Baskaran

(1928 – 2017) 

Vicente Areta 
Lezeta

(1938 – ) 

Faustina Lopez 
Larrea

(1908 – 2008) 

Victor Lecumberri 
Arana

(1913 – 2005)  

Gaspar Alvarez 
Lucio

(1918 – 2012) 

Pedro Arrizabalaga 
Iriondo

(1906 – 2007) 

Jose Sarasua 
Gorrochategui
(1923 – 2019) 

Asun Anguera 
Illarramendi
(1928 – 2011) 

Jose Kareaga 
Guridi

(1930 – 2008) 

Jose Antonio Albizu 
Agirrebeña
(1940 – ) 

Jose Echeverria 
Ayerbe  

(1912 – 2001) 

Alejandro 
Lizarriturri Barrutia

(1914 – 2009) 

Angel Albizuri 
Ormaetxea

(1921 – 2015) 

Julian Echeverria 
Oruna

(1913 – 2005) 

Enrique Franco 
Albizuri
(1925 – ) 

Miren Begoña  
Arriaga Leniz

(1921 – ) 

Felisa Pascual 
Ucin

(1907 – 2002) 

Mercedes Telleria 
Izaguirre

(1913 – 2008) 

Eibartarren Ahotan, atal berria
Eibarko antzinako pasarte, ohi-
tura eta hainbat kontu gogora 
ekarri eta irakurleei horien be-
rri emateko asmoz, Ego Ibarra 
batzordearekin elkarlanean atal 
berria sortu dugu ...eta kitto! as-
tekarian: Eibartarren Ahotan. 
Izen bereko proiektua 1999ko 
udan abiatu zuen Ego Ibarrak, 
ahozko ondarea jasotzeko as-
moz, eta horren emaitza dira 
gure herriko ehundaka nagusiri 

egin, grabatu eta online ipini-
tako elkarrizketak. Hizlariek 
elkarrizketetan kontatutako 
pasarterik interesgarrienak 
aukeratu, gaika bildu eta, eu-
ren berbetan, grabazioen trans-
kripzioak eginda, aldizkariaren 
bitartez gure irakurleei hela-
razten ahalegintzen gara, aste 
birik behin kaleratzen dugun 
atalean. Elkarrizketatuak bi-
naka elkartzen ditugu eta, kon-

tatzen dituzten gauzen arabera, 
darabilten gaiarekin zerikusia 
duten aintzinako argazki eta 
ilustrazioekin laguntzen ditugu 
euren kontakizunak.

Apirilaren 30ean argitara-
tu genuen 1139. alean estrei-
natu genuen atala, txikiteoari 
buruzko aspaldiko kontuak go-
gora ekarrita, eta ondoren aint-
zinako beste gai batzuk izan di-
tugu hizpide: lehengo umetako 

jolasak, gaur egun desagertuta 
dauden lanbideak, baserriko la-
nak nola egiten zituzten, aisial-
dirako jarduerak nolakoak zi-
ren, lantegietako lehengo giroa, 
jaiak ospatzeko moduak, gure 
herrian egon ziren zinema eta 
antzokiak, eskolako kontuak… 
Datorren urtean ere beste gai 
batzuk zuei kontatzeko asmoa 
daukagu, beti ere protagonisten 
berbak oinarri modura hartuta.

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.
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Marilian Batista (KUBA)

“El que tiene amigos tiene un 
central” 

“Lagunak dituenak altxorra du”

Flutura Aliko (ALBANIA)
“Mirëseardhje për të gjithë ata 

që duan të vizitojnë pjesë të 
Albania që nuk mund të shihen 

nga larg!”   
“Ongi etorriak zarete urrunetik 

ikusten ez diren Albaniako 
tokiak bisitatu nahi dituzuen 

pertsonak”

Robert Chamoso (VENEZUELA)

“Carpe diem” 
“Momentua goza ezazu”

Virgilio Villafaña  
(DOMINIKAR ERREPUBLIKA)

“Cuando yo digo que la burra es 
prieta es porque tengo los pelos 

en la mano” 
“Zerbait esaten dizudanean, oso 

ziur nagoelako da”

Ana Dodero (COSTA RICA)

“Suave un toque”  
“Lasai egon, itxaron pixka bat”

Pierre Lacoste (FRANTZIA)

“Ne pas vendre la peau de l’ours 
avant de l’avoir tué”  

“Ez saldu hartzaren azala hura 
hil baino lehen”

Marina Paulavets (BELARUS)

“Верым, можем, пераможам” 
“Sinesten dugu, ahal dugu,  

irabaziko dugu”

Guiseppe Tongiani (ITALIA)

“Massa saluta e passa e se atten-
zione non fá la borsa ci lascia”  

“Massa, agur egin eta pasa, 
eta arreta jartzen ez baduzu, 

diru-zorroa laga”

Natali Chuchon (PERU)

“Guerra avisada no mata gente”  
 “Amak esan ohi zigun esaldia 
da. Berari jaramonik egiten ez 

bagenion, errieta egingo zigula 
jakiteko”

Julian Gonzalo Iroz  
(ARGENTINA)

“Mono viejo no trepa árbol viejo”  
“Jakituria arituaz lortzen 

da”jakiteko”

Bienvenue Biokou  
(GINEAKO ERREPUBLIKA)

“N’khilinè Bienvenue Biokou i La 
Guinée ka nan na”   

“Kaixo, nire izena Bienvenue 
Biokou da eta Gineakoa naiz”

Alexandre Dos Santos (BRASIL)

“A presssa é inimigada perfeição”   
“Presa perfekzioaren etsaia da”

Lianka Lengua (VENEZUELA)

“No hay viento favorable para 
quien no sabe dónde va” 

“Ez dago aldeko haizerik nora 
doan ez dakienarentzat”

Rosane Myrad (FRANTZIA)

“Grâce aux langues,on est 
chezsoi n’importe où”  

“Hizkuntzei esker, etxean  
egongo zara edonon”

Ahmed Check Brahim  
(SAHARAKO ERREPUBLIKA  
ARABIAR DEMOKRATIKOA)

 
 

 “Onena bakarrik pasako da”

Franco Maggiolo (ARGENTINA)

“No mires atrás o chocarás de 
frente, recuerda el pasado y vive 

el presente” 
“Ez begiratu atzera edo talka 

egingo duzu, iragana gogoratu 
eta orainaldia bizi”

EibartHartuak
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Urte berezi samarra politika 
arloan ere bizi izan dugu-
na, hauteskunde-data al-

datu behar izatetik hasita; gero, 
horiek egin zirenean batzuei bo-
toa emateko eskubidea eragotzi 
zieten, justu COVID-19 probe-
tan positibo eman zutelako eta 
konfinamendua apurtzekotan 
zigorra jasoko zutela jakinarazi 
zitzaielako. Azkenean udaberri-
rako deitutako hauteskundeak 
uztailaren 12an egin ziren, gure 
herrian inoizko parte-hartze-
rik baxuena izan zuen egunean. 
Eusko Legebiltzarrerako hau-
teskunde horietako emaitzak 
honakoak izan ziren: EAJ-PNV 
(3.662), EH Bildu (3.357), PSE-
EE (2.432), Elkarrekin-Pode-
mos (802), PP-Ciudadanos 

(479), EQUO-Berdeak (169) 
eta Vox (100). Gauzak ondo bi-
dean, orain urte batzuk izango 
ditugu hauteskunderik gabe.

Aipatutako hauteskunde 
horiekin lotuta, eta baita iaz-
ko udal hauteskundeekin ere, 
Eibarko sozialisten artean 
hainbat aldaketa eman ziren. 
Horrela, Miren Gallastegik Iña-
ki Arriolaren tokia hartu zuen 
Legebiltzarrean alkate-ohia Lu-
rralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio sailburua izenda-
tu eta gero. Etxera bueltatuta, 
Esther Velasco zinegotzi sozia-
listak bere lekua laga zion Ma-
risa Larrauriri.

Urte hasieran ia 46 milioi 
euroko aurrekontua onartu 
zuen Udalbatzak, PSE-EE eta 

Elkarrekin-Podemosen aldeko 
botoekin, EAJ-PNVren absten-
tzioarekin eta EH Bilduren kon-
trako botoekin. Hor ere igarri da 
pandemiak eragindako efektua 
eta aurreko astean Udalak ia 10 
milioitan gutxitu zuen hurren-
go ikasturterako aurrekontua, 
36’2 milioi euroko zirriborroa 
aurkeztuta.

1970ean egin zen Burgosko 
Prozesuaren 50. urteurrenaren 
inguruan, bestalde, bi ekitaldi 
hartu zituen gure herriak Eiba-
rrek sasoi hartan izan zuen zere-
sanaren lekuko: Goldatu Fran-
coren Diktadura garaiko Euskal 
Preso eta Errepresaliatuen El-

karteak eta Eibarko Memoria 
Taldeak antolatuta, omenaldia 
egin zitzaion orduan poliziak 
hildako Roberto Perez Jauregi 
gazteari eta mahai-ingurua egin 
zen jarraian Coliseoan; beste 
alde batetik, Burgos50 dina-
mikak 86 independentziaza-
lek sinatutako atxikimendua 
aurkeztu zuen Txaltxa-Zelaiko 
auditorioan.

Azken urteotako ibilbideari 
jarraituz, bestalde, frankismoa-
ren kontrako kereilan aurrera 
egitea erabaki zuten Udalak eta 
euskal plataformak.

Coliseoak jaso zuen beste 
ekitaldi garrantzitsu bat ere: 
hainbeste urtetan erdi ezkutuan 
izan dugun Alejandro Telle-
ria “Alkate txikiaren” figura 
errekonozitu zuten udal ordez-
kariek eta beste eibartar askok, 
harek Errepublika sasoian bizi 
izan zituen gorabehera handiko 
denborak eta egindako lan ga-
rrantzitsua gogoratuta.

Errebalgo lanak eztabaidan
Kartzelan bi hamarkada egin 
eta zigor guztia bete ondoren, 
urriaren 11n Ibon Muñoa ka-
lera atera zen eta hainbat he-
rritarren harrera jaso zuen Ur-
kizun. Sare Herritarrak-eko 
Ixidro Gabirondo eta Iñigo 
Muñoak “pandemia egoeran 
espetxeak oso leku arriskutsuak 
direla” salatu zuten, “bisitak 
berriro noiz hasiko diren ez 
jakitea gogorra dela” gehituz. 
“Izan bidea” abiatu zuen Sarek, 
bestalde, preso eta iheslarien 
egoerari irtenbidea emateko; 
eta presoen eskubideen aldeko 
kontzentrazioa egin zen baita 
Arraten ere.

Gure Esku herri mugimen-
duaren Hamaika Gara egitas-
moaren aldeko ekimena egin 
zen Untzagan, erreferenduma 
aldarrikatzeko. Eta jarraipen 
handia izan zuen “Euskal He-
rriko Eskubide Sozialen Karta-
ren” aldeko urtarrilaren 30eko 
grebak. 

Gerren kontrako adierazpe-
na onartu zuen Udaleko Bo-
zeramaileen Batzordeak urte 
hasieran. Amaieran, bestalde, 
Sahararen gaur egungo egoe-
rak bultzatuta, kontzentrazioa 

#  POLITIKA  #

Ikasturte berezian 
Burgosko Prozesua 
eta Alkate Txikia 
gogoratu ziren 

Ibon Muñoa 
kalera atera zen 
bi hamarkadako 
espetxe zigorra 
osorik bete 
ondoren
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deitu zuen Eibar Sahara Elkar-
teak, Mendebaldeko Saharako 
su-etenaren urraketa salatzeaz 
gain, Saharako erreferendu-
ma exijitzeko.

Aldarrikapen moreak pande-
miaren etorrerari aurrea hartu 
eta gure kaleak hartu zituen 
martxoaren 8an, egun ho-
rretako ekitaldi indartsuene-
kin. Eibarko Emakumearen 
Mahaiak ere izan du bere erre-
konozimendua aurten, 2020ko 
Menina sarietako bat berari 
egokitu baizitzaion. 

Errebalgo lanak aurrera 
badoaz ere, horren inguruko 
arazo eta eztabaidek pil-pilean 
jarraitzen dute. Azken aldian, 
esaterako, oposizioko hiru al-
derdiek eta Errebal Platafor-
mak udal ordezkariekin izan 
dituzte eztabaida handienak 
eta ikuspegi kontrajarriak era-
kustsi dituzte sarri. Elkarrekin 
Podemosek, gainera, errekur-
tsoa ezarri zuen.

Baso Biziak Eibarren sor-
tutako elkarte berriak mozioa 
aurkeztu zuen, baina azkenean 
ez zen eukaliptoaren inguruko 
moziorik onartu eta gehienbat 
Diputazioaren esku laga ziren 
hemendik aurrera egin beha-
rreko urratsak.

Pandemiaren inguruan egin-
dako hainbat eztabaidaren au-
rrean, gure astekarian “Eta 
orain, zer” ekimenari erre-
paratu genion. Juanjo Alvarez 
Zuzenbide irakasleak “Gober-
nuak ez dira gutaz fidatzen, eta 
ideia batek hegan egiteko gurea 
bailitzan sentitu behar dugu” 
zioen bezala, Daniel Innerarity  
filosofoak “Txinak hobe zuen 
informazioa bere unean ema-
tea maskarillak sasoiz kanpo 
bidaltzea baino” azpimarratu 
zuen. Eta Cristina Monge sozio-
logoak “egoera honen aurrean 
argi” ikusi dela zioen, “zein zaur-
garriak, elkarren menpekoak 
eta ezjakinak garen".

Alejandro Telleria “Alkate txikiak” udal ordezkarien errekonozimendua jaso zuen Colisoko ekitaldian.

Iazkoa baino 
10 milioi euro 
gutxiagoko udal 
aurrekontuaren 
zirriborroa 
aurkeztu berri 
dute orain  

Martxoaren 8ko egunaren ingurukoak izan ziren azken ekitaldi jendetsuak.
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Herriko ekonomiarentzat 
garrantzitsua izan den Al-
fak 100 urte bete ditu aur-

ten. Portalean erakusketa egin 
zen 1920an sortu zen enpresa-
ren omenez, Eibarrentzat tailer 
bat baino gehiago izan delako.

Iraganera begira jarraituz, 
desagertutako industria-erai-
kinak aztertzea erabaki zuen 
Ego Ibarra batzordeak, Mikel 
Aparicio ikerlariaren bitartez. 
“Eraikin horiek Eibarko herria-
ren balioak islatzen dituzte eta 
herri-ondarearen memoria ko-
lektiboaren parte dira”, adierazi 
zuten ekimenaren bultzatzai-
leek. Eta, bestetik, emakumeek 
herriko industrian izan duten 
garrantzia azpimarratzen duen 
‘Emakumerik gabe, Eibar ez 

litzateke gaur egungoa izan-
go’ liburua aurkeztu zuten Zai-
da Fernandez Perezek, Savina 
Lafite Solek eta Luz Maceira 
Ochoak. Gainera, ‘Emakumeen 
ekarpenak Eibarko industrian’ 
erakusketa egin zen ekainean, 
koronabirusak martxoan egite-
ko saiakera zapuztu ondoren.

Protestak urte guztian
Gaur egunera etorrita, urtea 
greba orokorrarekin hasi ge-
nuen. Urtarrilaren 30eko gre-
ban lan, pentsio eta bizitza dui-
nak eskatu ziren eta jarraipen 
handia izan zuen Hego Eus-
kal Herrian eta baita Eibarren 
ere. PSE-EE eta EAJ-PNV al-
derdiek, ordea, egun horretan 
egindako hainbat ekintza (“fa-

txadetan eta eskaparateetan 
egindako pintadak, besteak 
beste”, euren berbetan) gai-
tzetsi zituzten.

Grebarekin bat egin zuten 
pentsiodunek borrokan jarraitu 
dute beste urtebetez, astelehe-
nero Untzagan elkartuz eta, al-
dika, manifestazio handiagoak 
eginez (konfinatuta egon arren 
aldarrikapenak egiten jarraitu 
zuten). Gutxieneko 1.200 euro-
ko soldata eta gutxieneko 1.080 
euroko pentsioak eskatzen ja-
rraitzen dute, besteak beste, 
eta horrela jarraituko dute da-
torren urtean ere, eskatutakoa 
betetzen ez bada.

Ego Gain gerontologikoko 
langileek ere urteetako borro-
ka dihardute egiten egoitzako 
egoiliarren egoera eta langileen 
lan-baldintzak hobetzeko as-
moz. Langile gutxiago eduki-
ta ere, beste pisu bat zabaltzea 
erabaki zuten Ego Gainen eta 
langileek itxialdia egin zuten. 
Ez zen urteko ekintza bakarra 
izango, koronabirusaren ara-
zoa gehitu zenean gorriak ikusi 
baitituzte.

Ez dira herrian egin diren 
protesta bakarrak, inondik 
inora ere. Pandemiak eragin 
duen krisiarekin hainbat sek-
tore irten dira kalera, baina ko-
ronabirusa berba arrotza egiten 
zitzaigunean ere baziren arazo 
ekonomikoak. Urte hasieran, 
adibidez, Udaleko azpikon-
tratazioekin amaitzeko plana 
eskatu zuten sindikatuek eta 
Eibarko EH Bilduk.

Errebal, oraindik ez
Aurten ez dugu Errebaleko 
merkataritza-gune berria amai-

tuta ikusi (irailean 710.000 
euro gehiago eskatu zituzten 
obrak amaitzeko), baina hain-
beste urtetan herriaren erdian 
egon den zuloan eraikina altxa-
tu dute eta laster izango dugu 
horren berri. Baina zer aurki-
tuko dugu barruan? Gai horrek 
zalantzak, kezkak eta haserreak 
sortu ditu alderdi politiko, el-
karte, baserritar, eragile eta 
herritarren artean eta Errebal 
Plataformak hainbat protesta 
egin ditu egoera argitzeko es-
katuz. Bitartean, orain dela 13 
urte Errebaldik joan behar izan 
ziren baserritarrek eta bestela-
ko dendariek Rialton jarraitzen 
dute. Eurei babesa emateko as-
moz, ‘Plazara!’ manifestuare-
kin bat egiteko deia egin zuten 
hainbat eragilek.

Errebalgoak ez bezala, Ipu-
ruako merkatu plazak zutik 
jarraitu du gaur egunera arte, 
nahiz eta denbora askoan era-
bilerarik ez zaion eman. Orain, 
Ipuruako bizilagunek eraiki-
nari bizitza eman nahi diote 
eta prozesua hasi zuten eraiki-
na zertarako eta nola erabiliko 
den erabakitzeko. Auzotarrek 
abiatutako proiektua interge-
nerazionala, anitza eta irekia 
izango da.

Proiektuak aipatuz, One-
na Medicinesek eta Biotech 
Foodsek irabazi zuten Toribio 
Echevarria saria, eta ScrapAd-
ek Ekinguneren ‘OnEkin’ sari 
nagusia.

Pandemia urtea
2020a ezin da ulertu COVID-
-19a aparte lagata. Birusak eko-
nomia hankaz gora jarri du eta 
lehen momentutik igarri ditugu 
pandemiak eragindako kalteak. 
Izan ere, martxoaren 3an ia 46 
milioi euroko Udal aurrekontua 
onartu zuen Udalbatzak, baina 
handik egun gutxira asmo guz-
tiak zapuztu zituen pandemia 
iritsi zen gurera.

Alarma-egoeran sindikatuek 
eta herritar askok lan jarduerak 
bertan behera lagatzeko dekre-
tua eskatu arren, Espainiako 
gobernuak ekonomia ez gai-
xotzea erabaki zuen pertsonen 
osasunaren gainetik. Hasieran 
funtsezko ekonomia  jarduerak 

#  EKONOMIA  #

Egoera ekonomikoa 
hauskorra bazen, 
koronabirusarekin 
askoz gehiago

Martxoaren 3an 
46 milioi euroko 
aurrekontua 
onartu zuen 
Udalbatzak eta 
14an alarma 
egoera ezarri 
zuten
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bakarrik egin ahal izan ziren eta 
gehiago zabaltzen joan ziren 
gero, baina ekonomia gaixorik 
zegoen ordurako.

ERTE eta telelana bezala-
ko berbak ondo ikasi ditugu 
eta ekonomia-sektore gehie-
nek jasan dituzte pandemiak 
eragindako kalteak. Erakunde 
publikoek laguntzak emango 
dituztela iragarri arren (Uda-
lak 2,6 milioi eurotik gorako 
aurrekontua duen neurri-sorta 
industriara, merkataritzara, 
ostalaritzara eta gizarte-arlo-
ra bideratzeko asmoa prestatu 
zuen maiatzean), orainaldia eta 
gertuko etorkizuna ilun ikusten 
dituzte askok eta askok. Horren 
aurrean, tabernariek manifes-
tazio jendetsua egin zuten San 
Andres egunean herriko kalee-
tan, sektoreari arreta berezia 
eskaintzeko eskatuz.

Zerbitzu-hiria izanik, komer-
tzioak berebiziko garrantzia du 

herrian eta, denda erraldoiekin 
lehian ibiltzeaz gain, birusa-
ri aurre egin behar izan diote 
aurten herriko dendariek. Ho-
rregatik, ‘…eta kitto!’ Euskara 
Elkarteak #EibarrenBadakagu 
eta #NikEibarrenGastaukot 
kanpainak jarri zituen mar-
txan, herrian kontsumitzea 
bultzatzeko eta herrian ditu-
gun aukerei balioa emateko. 
Ekimenak harrera zoragarria 

izan zuen eta eibartar askok 
egin zuten bat sare sozialen 
bitartez. “Krisialdi honetatik 
irteteko modu bakarra elkarri 
laguntzea da”, esan zigun Va-
nessa Torre Dendarien Elkar-
teko presidenteak.

Etorkizunera begira
2020. urtea atzean laga barik 
2021.ari aurre egiteko pres-
tatzen dihardugu eta Udalak 
36,2 milioi euroko aurrekontu 
zirriborroa aurkeztu du urte 
amaieran. Hala ere, aurtengoa 
ikusita, edozein gauza gerta 
daitekeela jakitun da herria.

Koronabirusaren ondorioak 
amaitu gabe, Brexitak ere ze-
resana emango du eta, Erresu-
ma Batua Eibartik urrun egon 
arren, han bizi diren Ainara 
Moreno eta Peio Astigarraga 
eibartarrek Brexitaren inguru-
ko kontuak kontatu zizkiguten 
urte hasieran.

Datorrenerako prestatu 
behar gara eta etorkizunera 
begira jarri da Julen Bollain. 
Ekonomialari eibartarrak ‘Hoy 
es mañana. Diez relatos para 
repensar el futuro’ liburua kale-
ratu du aurten arlo ezberdine-
tako beste bederatzi aditurekin 
batera. Tira, bihar biharkoak.

Urtarrilaren 30ean greba Orokorra egin zen Hego Euskal Herrian. EKHI BELAR

Pandemiak 
eragin duen 
krisiarekin 
hainbat sektore 
irten dira kalera 
protesta egitera
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Arlo askotan arazoz bete-
tako urtea izan bada, ezin 
dugu kontrakorik esan 

kirol munduan gertatutakoa-
rekin; modalitate batzuetan, 
gainera, behar den moduko 
prestaketa egiteko ere adin guz-
tietako kirolariek izan dituzten 
zailtasunarengatik. Bederatzi 
hilabeteko haurdunaldia bete 
da dagoeneko hainbat aktibi-
tate talde handietan egin ezinik 
eta denboraldi osoa galtzea ere 
ekarriko dio pandemiak bati 
baino gehiagori. Lesio larria ba-
litz moduan biziko dute askok, 
lehiaketetatik kanpo.

Hala ere, badago zer kontatu 
gure herriko azken urte hone-
tako kirol errepasoan. Horrela, 
bai foballean eta baita errug-

bian ere, emakumezkoen 
lehen taldeek euren maila go-
renera egindako jauzia dugu 
aipagarri, kasu horretan ere 
txapelketak amaitu gabe lor-
tutako balentriak. Goi taldeei 
begira, bi kirol modalitate ho-
rietan garatu da denboraldia 
modu normalizatu antzean, ba-
tez ere foballean: hor gizonez-
koen taldeak zazpigarren den-
boraldiari ekin dio 1. Mailan 
eta emakumezkoenak debut 
polita dihardu egiten. Errug-
bian Ohorezko Maila nagusian 
debutatu duen emakumezkoen 
talde indartuak partidu bakarra 
jokatu du oraindik eta Ohorez-
ko B mailako gizonezkoenak 
borrokatzen dihardu mailari 
eusteko. Iñaki Laskurainek 

Euskal Errugbi Federazioko 
presidente kargua laga zuen, 
bi legegintzaldi osatu eta gero.

Foballean, bestalde, Urkik 
Gorengo Erregional Mailara 
igotzea lortu zuen, oraindik 
maila horretan jokatzerik izan 
ez badu ere. Javier Mandiola 
“Manixek” Numantzia taldea 
prestatzen du aurten 2. B mai-
lan. Eta, Ipuruan jokatutako 
partiduan, Euskal Herriko se-
lekzioak 2-1 irabazi zion Costa 
Ricakoari. Eibar FT-k, bere al-
detik, JD Arrateri keinua egin 
zion bigarren kamiseta berria-
rekin eta, hori gutxi balitz, Eibar 
Eskubaloiarekin elkarlanean 
jarduteko konpromisoa hartu 
zuten. Eskubaloian 1. Nazio-
nal Mailako Hierros Servando 
lider doa bere multzoan; joka-
tzen diharduen talde bakarra 
da Eibar Eskubaloian. Aurretik, 
Teknikerreko kadeteek Gipuz-
koako txapela jantzi zuten. Eta, 
jokalari lehenengo eta entre-
natzaile gero, gurean urte asko 
eman zituen Zarko Trajkovic 
JD Arrateren lehen atzerritarra 
hil zen bere jaioterrian. Saski-
baloira pasatuta, Avia Eiba-
rrek bat egin zuen Getariako 
Keta Sharks klubarekin liga 
autonomikoan lehiatzeko, 2. 
Probintzialera igotzeaz gain, 
baina denboraldia hasi eta be-
rehala laga behar izan zioten 
jokatzeari. 

Taldeko kirolarekin jarraituz, 
waterpoloan Urbat-Urkotro-
nikeko senior mailako gizonez-
koen taldeak bitan irabazi du 
Euskal Herriko Kopa, urte 
hasieran aurreko denboraldi-
koa eta aurreko asteburuan Or-
bean jokatutako oraingokoa. 
Taldeak, bestalde, ahalegina ere 

egin zuen 2. Maila Nazionale-
ra igotzeko, partidu bakarrera 
jokatutako play-offean igoerak 
ihes egin bazien ere. Emaku-
mezkoen taldea ere, aldaketak-
aldaketa, ikasturte bikaina egin 
du eta azken asteburuan Euskal 
Herriko Kopako azpitxapeldun 
geratu zen.

Pello Osoro 8. Txinan
Gaur egun Realarekin parte 
hartzen duen Odei Jainaga 
Eibarko atletak ondo erakutsi 
digu min hartuta pasa dituen hi-
labeteetatik ondo errekuperatu 
dela eta, horrela, marka batetik 
bestera egin izan du jauzi azken 
denboraldian. Jabalina jaurti-
ketan 81.90 metro lortu zue-
nean Espainiako marka ezarri 
bazuen, handik egun batzuetara 
84.10era joan zen, munduko 
onenen artean kokatzeko bere 
burua. Horrez gain, Espainia-
ko txapela ere jantzi zuen azken 
jaurtiketa bikainarekin.

Klub Deportiboko Imanol 
Egidazuk ere merituak egin 
ditu izen handiarekin errepa-
so honetan agertzeko. 16 urtetik 
beherakoen mailan marka eza-
rri zuelako oktatloi proban eta, 
aurreko asteburuan Madrilen 
jokatutako hexatloian, Espai-
niako txapela jantzi eta beste 
marka bat lortu zuelako.  Ondo 
jardun du baita Eneko Larreak 
ere, 18 urtetik beherako Espai-
niako txapeldun altuera jauzian. 
Aipatzekoa da Deporreko atle-
ten maila jaurtiketa luzeetako 
probetan, saio horietako txapel 
asko etorri baitira Eibarrera.

Pandemiaren aurretik joka-
tutako Bolunburu Memoria-
lean, bestalde, Gipuzkoako kros 
txapeldunak zeintzuk izango zi-
ren erabaki zen. Eta hilabeteko 
atzerapenez eta modu bitxian 
jokatutako Simon Aldazabalen 
zilarrezko ezteietan, Pello Osoro 
eta Maria Gallastegi izan ziren 
garaile 56 parte-hartzaile izan 
zituen lasterketan.

Osorok erreparorik gabe jar-
dun du bere goi mailako ibil-
bidean; horrela, zortzigarren 
izan zen Txinan jokatutako Ne-
guko Triatloiko Munduko Ko-
pan. Horrez gain, eibartarrak 
iaz lortutako txapela berretsi 

#  KIROLA  #

Ia denboraldi osoa 
kirol lehiaketarik 
jokatu barik 
pandemia dela-eta

Foballeko 
eta errugbiko 
emakumezkoen 
lehen taldeak 
maila gorenetan 
dihardute
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zuen Espainiako Duatloi MD 
txapelketan.

Valenciaga streaming bidez
Txirrindularitzan eibartarrek 
antolatzen duten Euskal He-
rriko Itzulia bertan behera ge-
ratu behar izan zen azkenean, 
Julian Erasok zuzentzen duen 
taldeak hurrengo ediziorako 
dena prestatuta badauka ere. 
Espainiako Itzulia, aldiz, jo-
katu zen eta Arraten amaitu 
zen bertako lehen etapan azke-
nean Itzulia bereganatuko zuen 
Primoz Roglic-ek jaso zituen 
eskuak garaile. Eibarko Txirrin-
dulari Elkarteak antolatutako 
Valenciaga Memorialak ere 
bere tartea izan zuen, geroago 
izan bazen ere: apiriletik urrira 
atzeratutako proba zaleturik 
gabe eta streaming bidez ja-
rraitu ahal izan zen eta Baque 
taldeko Jon Barrenetxea izan 
zen garailea. Aitor Hernan-

dez ermuarrak, azkenik, zazpi 
garaipen lortu zituen ziklo-kros 
denboraldian eta, hortik aparte, 
Bizkaiko cross-country txapela 
ere jantzi zuen.

Motor gainera igo eta Aitor 
Montero amañatarra, ohituta 
gaituen bezala, podiumean izan 
genuen aurten ere: EasyRace 
SBK 1000 mailako azpi-txa-
peldun amaitu zuen denboral-

dia. Maila indibidualean, jaki-
na, izan dira beste izen batzuk 
ere azken ikasturte berezian 
nabarmendu direnak: Rodri-
go eta Rafael Ibañez anaiek 
aukerak dituzte Tokioko Joko 
Olinpikoetan parte hartzeko, 
Guadalajaran eta Leganesen jo-
katutako karate torneoetan argi 
erakutsi zuten moduan (badiru-
di, gainera, hurrengo Jokoetan 
kirol modalitate hori kentzeko 
asmoa dagoela); Hodei Ezpele-
ta aizkolariak 2. mailako Eus-
kadiko Txapelketan hirugarren 
postua lortu zuen; munduko 
txapelduna izandako Patxi 
Usobiaga eskalatzaileak 9a 
zailtasuneko "La fuga" eskalatu 
zuen mundu horretara bueltatu 
ondoren; Gisasola aita-seme 
ehiztariak berriro nagusitu zi-
ren Diana elkarteko txapelke-
tan eta Carlos Justelek Tiro al 
Vuelok antolatutako Zuloaga 
Saria irabazi zuen.

Kalamua klubeko ordezka-
riek dominak irabazten jarrai-
tu zuten hainbat lehiaketatan 
eta Eibar Igerixaneko ema-
kumezkoak Gipuzkoako Ligan 
gailendu ziren. Azkenik, Aste-
lena katedralean txapelketei 
dagozkien pilota-jaialdi bikai-
nak antolatzen dihardute, hori 
bai, azken aldian zaletu barik.

Partidu bakarra jokatu dute Ohorezko Mailan Avia Eibar Rugbykoek, baina itxaropentsu ekin diote denboraldiari. Behean, Primoz Roglic garaile sartzen Arrateko helmugan, Espainia-
ko Itzuliaren lehenengoko etapan.

Rodrigo eta 
Rafael Ibañez 
karatekek 
aukerak dituzte 
Tokioko Joko 
Olinpikoetan 
izateko 
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Urtea aspaldi ikusten ez ge-
nituen lagunen bisita ja-
soz hasi genuen, 20 urte 

eta gero Lorelei taldea berriz 
bildu baitzen. Gainera, urte ha-
sieran musika talde interesga-
rriek jo zuten herrian: Gwen-
dal, Arcangel, The Kabooms, 
The Neatbeats… COVID-19a 
gurera iritsi zen arte.

Musika kontuekin jarraituz, 
Arrate Ibargutxirekin egoteko 
aukera izan genuen, herriaren 
memorian iltzatuta dauden 
hainbat abestiren sortzailea-
rekin. Arratek egin bezala, abes-
ti bikainak irten dira eibarta-
rren buru, ahots eta eskuetatik 
aurten.

Kokein taldeak, adibidez, 
pare bat opari berezi egin zien 

jarraitzaileei 20. urteurrena os-
patzeko. ‘Itzalak’ eta ‘Iragana-
ren etorkizuna’ abestiekin ‘Lera’ 
lana osatu zuten, Legarretik 
mundura jauzi egiteko balio 
izan dien maila erakutsiz. “Jo-
tzea, abestiak egitea eta ondo 
pasatzea dira gure helburua”, 
otsailean egin genien elkarriz-
ketan konatu zigutenez.

Ekitaldiak bertan behera
Aratosteetan Untzagan eskaini 
behar zuten kontzertuan ere 
ondo pasatu nahi zuten Ko-
keinekoek, baina Zaldibarko 
zabortegian gertatutakoaren 
ondorioz herrian ez zen giro 
izan eta bertan behera lagatzea 
erabaki zuten (Aratosteetako 
ekintza gehienak bertan behera 

geratu ziren). Hamar hilabete 
itxaron behar izan dugu euren 
musikaz gozatzeko, baina gaur 
bertan joko dute Coliseoan.

Antzerkiari begira, Lolita 
Floresek eman zien hasiera 
Antzerki Jardunaldiei otsai-
laren 26an, baina pandemiak 
bete-betean harrapatu zuen ur-
tero antzezlan handiak ekar-
tzen dituen ekimena eta egun 
batetik bestera bertan behera 
laga behar izan zuten ikusteko 
zeuden antzezlan asko. Tartean, 
La Red Teatro antzerki-talde ei-
bartarraren ‘Los olivos pálidos’ 
eman behar zuten eta, otsaileko 
ezeztapenaren ondoren, antzez-
lana abenduan aurkeztekoak 
ziren, baina COVID-19a berriz 
gurutzatu zen euren bidean, 
taldeko kide batek harreman 
zuzena izan zuelako korona-
birusaz kutsatutako batekin. 
Hirugarrenean asmatuko dute!

Konfinamenduan sortzen
Koronabirusak eragindako 
itxialdiak aurrez aurreko kul-
tur jarduna eten zuen, baina 
konfinamendua sormena lan-
tzeko aprobetxatu zuten. Uda-
lak marrazki-erakusketa digi-
tala antolatu zuen, Dantzaren 
Nazioarteko Eguna ospatzeko 
bideo-katea egin zuten, strea-
ming bitartez egindako musika-
emanaldiak egin ziren (Jaixak 
Herrixak Herrixandakok an-
tolatutako emanaldiak; Trio 
Medianocheren kontzertua; 
Juan Bautista Gisasola Musi-
ka Eskolakoen lana…), leiho 
eta balkoietatik kontzertuak 
eskaini zituzten (Arno DJ-ak 
Sautsi girotu zuen eta Miren 
Narbaizak Gasteizko balkoi ba-

tetik eskaini zuen emanaldia), 
eta batzuek etxean abestiak 
grabatzeko aprobetxatu zuten 
(Judas Argarate taldeak Su Ta 
Garren ‘Geroaren hazi heziak’ 
abestiaren bertsioa egin eta 
Reincidentes taldeko Fernan-
do Marinarekin ‘Un día más’ 
abestu zuen; Mursegok Joa-
quin Beltran eta Alberto Solo-
luze omentzeko ‘Zaldibar argi’ 
abestia egin zuen…).

Beste batzuek estudioko la-
nak kaleratu zituzten: Murse-
go berak Miren Narbaiza, Ko-
kein, Aitor Gorosabel, Malen 
Amenabar, David Karba eta 
Jokin Bergararekin ‘Zaborrez-
ko munstroa’ abestia grabatu 
zuten Zaldibarkoa salatzeko; 
‘Nor naiz’ taldeak lehen diskoa 
kaleratu zuen; Andrea Garcia 
‘Andriu’-k ‘Que todo pase’ eta 
‘Hoy vas a triunfar’ abestiak 
argitaratu zituen; Julen Letu-
riondok ‘Que me corten la ca-
beza’ abestia sortu zuen, “berro-
geialdian etxetik grabatutako 
abestia”, bere berbetan; Marina 
Laspiurren ‘Kea’ abestiak ‘Alar-
dea’ telesailaren lehen kapitulua 
girotu zuen; Hibai Etxebarriak 
eta Eibarko Koro Gazteak ‘Sartu 
aurretik jo’ abestia grabatu zu-
ten elkarrekin; eta Renk C.A eta 
Emeka rap abeslariek hainbat 
abesti kaleratu zituzten.

Aurrez aurrekora buelta
Streaming-ak ez du aurrez au-
rreko emanaldiak ordezkatzeko 
ahalmenik eta artistek publi-
koarekin zuzeneko hartu-ema-
na izateko beharra dute. Konfi-
namenduaren ondoren, ordea, 
kulturaren irekierak ez dihardu 
erraza izaten. Horren kexu izan 
dira sortzaileak eta teknikariak 
eta hainbat protesta egin zi-
tuzten konfinamendu-sasoian 
(Greba digitala) eta ondoren 
(SOS kultura). Kulturaren Eus-
kal Behatokiak ekainean kale-
ratutako txostenaren arabera, 
kultura arloko diru-sarrerak 
%40 txikiagoak izatea aurrei-
kusten da.

Murrizketak murrizketa, eta 
nahiz eta ekintza asko bertan 
behera geratu diren, poliki-po-
liki hainbat emanaldi egin dira 
herrian pandemia-sasoian: Iza-

#  KULTURA  #

Birus madarikatu 
batek ez du 
eibartarren kultur 
sormena urritu

Kultura arloko 
diru-sarrerak 
%40 txikiagoak 
izatea 
aurreikusten 
du Kulturaren 
Euskal 
Behatokiak 
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ro, Harira, Julen Leturiondo, 
Debajo del paraguas, The Mood 
Rings, Capsula, Xatiro, Nøgen, 
bertso-saio musikatuak... Gai-
nera, Usartza txistulari taldea 
eta Eibarko Musika Banda urte 
beltza alaitzen saiatu dira bere 
musikarekin.

Eibartarren lanak
Musika eta antzerkiaz gain, 
beste arte adierazpen batzuk 
landu dituzten sortzaileak di-
tugu herrian. Juan Palaciosek, 
adibidez, atzerrian eta hemen 
harrera bikaina izan duen ‘Me-
seta’ ekarri zuen Coliseora; 
Vicky Rojas eta Dalila Cabre-
rok ‘Voragine’ websaila estrei-
natu zuten; Aitor Guerrerok 
(TAOM agentzia) La Oreja de 
Van Gogh taldearen ‘Abráza-
me’ abestiaren bideoklipa egin 
zuen etxetik konfinamenduan; 
Sara Bilbatua casting-zuzenda-
ri eibartarrak Zinemira saria 

jaso zuen Donostiako Zinemal-
dian; Ylenia Bagliettok mundu 
mailako arrakasta lortu du aur-
ten ‘Acacias 38’ telesailarekin 
eta konfinamenduan etxetik 
grabatutako ‘Etxekoak’ tele-
sailean ibili zen; Nerea Ariz-
nabarreta eta Irene Hernando 
Adela eta Martirioren azalean 
sartu ziren eurek sortutako an-
tzezlanean; Leire Garcia Nava-
rro 15 urteko idazleak ‘Toda la 

sangre que he llorado’ liburua 
idatzi zuen; Juanan Gisasolak 
‘Nadie’ liburua; Ander Maiorak 
‘Meandros. En torno a Herác-
lito’ Jose Luis Trullorekin lau 
eskutara; Deporreko argazki-
lariak ohiko martxan ibili dira, 
‘Argazkilaritza maiatzean’ an-
tolatu ez bada ere; Oier Araola-
zak ‘Genero-identitatea euskal 
dantza tradizionalaren erai-
kuntzan’ izeneko doktore-tesia 
defendatu zuen eta, ondoren, 
UEUk liburua argitaratu zuen; 
Kezkak ahal izan duen beste 
egin du dantza; Miren Hazasek 
dantza-klaseak eskaini zituen 
internet bitartez; Saray Garzia 
eibartarrak, Nadia Yagoubik 
eta Ada Continentek ‘x ponte’ 
dantza-ikuskizuna aurkeztu 
zuten interneten; Eibarren bizi 
den Eneko Sanchez donostia-
rrak herriko kontuak eraman 
zituen ‘Gaur gurian’ izeneko 
YouTubeko kanalera; Ainhoa 

Aldazabal Gallastegik ‘Hile-
koa(k)’ erakusketa egin zuen 
Topalekuan; Ane Gonzalez 
Nestaresek eta Maite Arriagak 
margolan-erakusketa egin dute 
urte amaieran; eta Ignacio Zu-
loaga margolariaren jaiotzaren 
150. urteurrena ospatzeko au-
rretik inoiz ikusi ez den ‘Arrate-
ko itsua’ margolana eman zuten 
argitara San Andres elizan.

Hainbat musika talde eibartarrek etxetik grabatu zituzten abestiak konfinamenduan. Adibidez, Judas Argaratek. EKHI BELAR

Gorabeherak 
izan arren, 
kulturgile 
eibartarrek 
sortzeko 
gaitasun handia 
izan dute aurten
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Ez da urte erraza izan ino-
rentzat, ezta euskararen-
tzat ere. Gure hizkuntza-

ren kasuan, gainera, lehen 
zituen ahuleziak ageriago utzi 
ditu pandemiak. Euskerak gal-
du dituen esparruak berresku-
ratzen ez dugu lan makala izan-
go; baina zailtasunak zailtasun 
gure herriko euskalgintzak ja-
kin du egoera berrira molda-
tzen, zailtasun gehiagorekin 
eta baliabide gutxiagorekin, 
baina tinko eutsi dio pultsuari.

Aratosteetakoa izan zen …
eta kitto! Euskara Elkartearen 
programatik jausten lehena, 
Zaldibarko hondamendiaren 
ondorioz; COVID-19a etorri 
zen ondoren, eta bidean geldi-
tu ziren hainbat ekimen, jende 
asko biltzen dituztenak, ale-
gia: Gilda Lehiaketa, Tan-
tanez Tantan, San Juan sua 
eta Euskal Jaialdia, Arrateko 
bertso-afaria eta Kittonbola, 

Sagardo Eguna  eta pailazoen 
emankizuna. Horrez gainera, 
…eta kitto!-k 2016an sortu zuen 
“Harrera eta elkarbizitzarako” 
Ongi Etorri programa ere bi-
dean gelditu zitzaigun. Baina 
gauza asko egin dira, euskara-
ren bueltan dihardugunok ez 
baikara geldik egon; ondorengo 
lerrootan dituzue laburbilduta.

Illunabarrian egitasmoa-
ren baitan hainbat ekintza egin 
dira urtean zehar, ahal izan 
denean presentzialak, egoerak 
utzi ez duenean online: tupper 
osasungarriak nola prestatu, 
serigrafia-tailerra, konfina-
mendu osteko elikadura, eus-
kal garagardo-dastaketa, buz-
tin polimerikoa, boltsak nola 
kustomizatu, yoga ikastaroa 
eta germinatuak sukaldean 
nola erabili.

Berbetan egitasmoak eus-
kara praktikatzeko aukera 
eskaintzen du, aurrez aurre-

ko taldeetan, eta horrela jar-
dun zuten berbalagunek harik 
eta pandemia iritsi zen arte. 
Konfinamenduan ezin zire-
nez elkartu euskara online 
praktikatzeko aukera eman 
zien …eta kitto!-k eta horrela 
aritu ziren berbalagun asko. 
Gurasoak Berbetan egitas-
moko familiekin ere etxetik 
egiteko moduko ekintza ugari 
antolatu ziren martxoaz geroz-
tik: sukaldaritza, eskulanak, 
magoen eta ipuin-kontalarien 
saioak… Guztien artean bin-
goa izan zen arrakastatsue-
na. Itxialdia amaituta ikas-
turte amaierako jaialdiak 
egiteko aukera izan genuen, 
orduan bai, aurrez aurre. Ba-
rixakuak Jolasian ekimena 
auzoetara joan da aurten, eta 
udazkenean hiru saio eskaini 
dira. Gurasoak euskalduntzeko 
programen artean “Gurasoak 
ere euskaraz” seme-alabekin 
euskaraz egiteko programa ja-
rri du martxan aurten ere uda-
lak, euskaraz berba egiten ez 
dakiten gurasoei laguntzeko. 
“Ongi etorri euskara” egitas-
moak, berriz, DBHko ikasleek 
euskara maila hobetzeko erre-
fortzu-saioak eskaintzen ditu. 
EusLider proiektuan DBH4-
ko 70 bat ikasle boluntario 
(eusLider) aritu dira DBH3-
ko ikasleei (290 inguru) saioak 
ematen. Kike Amonarrizek 
euskara eskolara mugatzeak 
dauzkan arriskuak pandemiak 

agerian utzi dituela ohartarazi 
zigun, eta herriko ikastetxeeta-
ko aniztasuna jaso eta ezagu-
taraztea helburu, “Eibarren 
aniztasuna irakasgai” proiek-
tua burutu zuen Badihardugu 
Elkarteak.

Euskeraz primeran! herri-
ko ostalaritzan eta dendetan 
euskararen erabilera bultza-
tzeko programak indar berezia 
hartu zuen martxoaz geroztik; 
itxialdian herriko dendek eta 
tabernek bizi zuten egoeraren 
aurrean #Eibarrenbadakagu, 
#NikEibarrengastaukot eki-
mena abiatu zen, eta eibarta-
rron erantzun ezinhobea jaso 
zuen. Deskonfinamenduare-
kin batera jarduera ekonomi-
koa berrabiarazten hasi zen 
pixkanaka eta egoera berrira 
lotuta eguneroko bihurtu zi-
tzaizkigun hainbat esamolde 
(Ezinbestekoa da eskuak garbi-

#  EUSKARA  #

Argi-ilunez betetako 
urtea euskararentzat

“Zailtasun 
gehiagorekin 
eta baliabide 
gutxiagorekin, 
baina, tinko eutsi 
dio pultsuari 
euskalgintzak”
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tzea, Maskara derrigorrezkoa, 
Mahai bakoitzeko asko jota 
sei lagun, Aforo murriztua…). 
Horrelakoak euskaraz jartzeko 
aukera eskaini zitzaien herriko 
denda eta tabernei eurentzat 
propio sortutako COVID-19 
kartelen bitartez. Sare sozia-
letan dendari eta tabernariek 
jartzen dituzten testu eta me-
zuak euskaraz edo elebidun 
jartzeko hiztegi labur bat ere 
sortu zen. Bestalde, ikastur-
te berria hastearekin batera, 
material berria banatu zen 
herriko establezimenduetan, 
hau da, Euskeraz primeran! 
pegatina berriztua, eta dato-
zen hilabeteetan taberneta-
rako oinarrizko hiztegitxoa 
eta arraindegi, harategi, fru-
ta-denda eta okindegietarako 
horma-irudiak banatuko dira.

Euskararen Transmisioa-
ren Mintegia galaz jantzi zen 
10. urteurrena ospatzeko. 20 
hizlari baino gehiagok euren 
ekarpen eta ikuspegiak azal-

du zituzten. Ipurterre Ipuin 
lehiaketak Eibarko ikasleen 
lan mordoa jaso zituen, mila 
inguru aurten ere; itxialdiak 
bete-betean harrapatu-eta, sa-
ri-banaketa online egin behar 
izan zen, hori bai, Tor Magoa-
ren bisita birtual eta guzti. 

Arrateko bertso-afaririk ez 
da egon aurten, baina ber-
tsozaleek San Andres eguna-
ren inguruan asetu ahal izan 
zuten bertso-gosea. Andoni 
Egañak, Oihana Iguaranek, 
Maider Arregik eta Aitor Men-
diluzek jardun zuten San An-

dres Bertso Jaialdian, Coliseo 
antzokian estraineko aldiz. Eta 
irakurzaleak ere aurrez aurre-
ko literatur saioetara bueltatu 
ziren urrian. Harixa Emoten 
tertuliak hiru saio egin zituen 
urteko lehen hiru hilabeteetan, 
eta bi hilez geldik egon ondo-
ren, uda eta gero beste hiru 
liburu irakurri eta horien ter-
tulia egin dute liburuen idaz-
leekin batera.

Txikitto! Eibarko LH osoko 
ikasleek eskolan bertan jaso-
tzen duten hilabetekaria eten 
egin behar izan zen martxoan, 
eskolak itxi zituztelako; baina 
aldizkariko erredakzio-taldea-
ren esfortzuari esker, eta irai-
lean eskolak zabaltzearekin 
batera, berriz ere banatu ahal 
izan zen aldizkaria.

Ume eta gazteen euskara-
gaitasuna hobetu eta erabilera 
handitze aldera, bestalde, …
eta kitto! Euskara Elkarteak, 
Eibarko Udalaren laguntzaz, 
motibazio-saioak eskaini ditu 

udazkenean. Egoera berrira 
egokituta, 24 saio eskaini dira 
DBH1 mailetan eta Lanbide 
Heziketan. 

Urteko azkeneko hilabeteak, 
abenduak, euskarari lotutako 
bi ekitaldi jaso ditu: batetik, 
3an, Euskararen Eguna mu-
sikaz blai iritsi zitzaigun Eiba-
rrera. Ekitaldi jendetsuekin 
ospatzen ohituak gaude, az-
keneko urteetan horrela egin 
izan baitugu Eibarren, baina 
begi bistakoa zen aurtengoak 
bestelakoa behar zuela izan. 
Jende pilaketarik gabe eta se-
gurtasun-neurriak zainduz, 
euskal doinuak eraman zituen 
Eibarko auzo eta bazter guz-
tietara Euskararen Eguneko 
auto-karabanak; eta, beste-
tik, abenduaren 4an, agur 
esan genion Euskaraldiaren 
2. Edizioari. Ahobiziz eta Be-
larriprest-ez bete zitzaizkigun 
kaleak, ariketa sozial horren 
bitartez hizkuntza-ohiturak 
aldatzeko helburuarekin. 

MIntegiaren X. edizioa martxoaren 11n egin zen, konfinamenduaren atarian. Eibartarren erantzun bikaina jaso zuen #nikEibarrengastaukot kanpainak.

“Ahalegina 
egin arren, 
hainbat 
ekimen geratu 
dira bidean”
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Herriko gazteak dira protagonista Malen Illarramendik gidatzen duen GazteOn gehigarrian. 2018an jaio zen 
proiektua, gazteei ahotsa emateko helburuarekin. Paperezko gehigarriaz gain, ikus-entzunezko produktuak ere 
sortu ditugu Eibarko gazte askoren laguntzarekin. Podcast-ak Spotify-n eta bideoak Youtube-ko gure kanalean 
dituzue. GazteOn moduan aurkituko gaituzue. Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi!!!

Klima-aldaketa

Lana eta ikasketak uztartzen

Koronabirusa lan eta lan

Ezina ekinez egina

Kirola ogibide

Errutina hankaz gora

Kultura segurua da

Txin-txin, diruaren hotsa
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URTEKARIA

Eskerrik asko 2020an gurekin kolaboratu 
duzuen argazkilari guztiei: Uxue Igarza,  Ramon 
Betia, Fernando Solana,  Fernando Retolaza, Maitane 
Campos, Periko Iriondo, Jose Vila, Amaia Arizmendiarrieta, 
Bakarne Elejalde, Pedro Arriola, Ray Muñoz, Joxe Aranberri, 
Jorge Rodriguez,  Joseba Barrutia “Arno”,  Gorka Telleria,  
Esteban Vouilloz eta Martin Astigarraga
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E I B A R
K L I S K 
B AT E A N
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Arsenio Matanzas Gonzalez. 87 urte. 2020-12-13.
• Eugeni Sololuze Ansola. 86 urte. 2020-12-16.
• Victorina Fernandez Redondo. 81 urte. 2020-12-17.
• Dolores Mesa Martin. 75 urte. 2020-12-17.
• Felix Martinikorena Roman. 84 urte. 2020-12-18.
• Juan Luis Marcano Garate. 61 urte. 2020-12-18.
• Guadalupe Gomez Cabrejas. 88 urte. 2020-12-19.
• Gregoria Alberdi Aizpurua. 93 urte. 2020-12-19.
• Juan Ignacio Mtnez. de Musitu Martinez. 57 urte. 2020-12-19.
• Jose Manuel Lopez Gonzalez. 69 urte. 2020-12-20.
• Modesta Arakistain Larrañaga. 75 urte. 2020-12-21.

Hildakoak

• Milan Bustillo Cruz. 2020-12-16.
• Martin Aizpeurrutia Ezenarro. 2020-12-18.

Jaiotakoak

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

EGUAZTENA 30
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

EGUENA 31
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 1
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ZAPATUA 2
EGUNEZ | Castaño (J. Ewtxeberria, 7)

DOMEKA 3
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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

MARTITZENA 5
EGUNEZ | Barandela (Z. 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

EGUAZTENA 6
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 7
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 8
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

GAUEZ BETI, 2020an  
Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ BETI, 2021ean  
Izpizua (Ibarkurutze, 7) 

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

ESKELAK,  688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, MALEN! 
Hillaren 30ian 9 urte 
gure bizitza pozez 
betetzen!!! Musu 
potolo bat famelixako 
guztien partez!

Zorionak, ANE! 
Urtarrillaren 5ian             
8 urte beteko dozuz 
-eta. Ondo pasa eguna 
eta patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, LAIA, 
hillaren 21ian 8 urte 
egin zenduazen-eta. 
Musu haundi bat aitta, 
ama eta famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, PAULA! 
Urtarrillaren 4an 4 
urte beteko dozuz-
eta. Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, LIER!!! 
Zapatuan etxeko 
txikitxuak urtetxua 
egingo dau-eta. 
Jarraittu beti bezain 
alaixa izaten!!! Patxo 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez!!!

Zorionak, URKO, 
hillaren 31n  4 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, NEREA (hillaren 19xan bete 
zenduazen urtiak) eta DONATA (16xan izan 
zan zure eguna). Segi holan! Famelixaren 
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

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

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak eta etxeko garbiketak egi-
teko. Tel. 631420272.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Ordu-
ka. Tel. 722129648.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Tel. 632642320.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Esperientziarekin. Tel. 634048228.

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

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

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 602850826.

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

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

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

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

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

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

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

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.



Zergatik erosi 
herriko 
dendetan?

- Herriko ekonomiari 
laguntzen diogulako.

 Eibarrentzako aberastasuna  
sortzen dugulako.

 Gure herria bizirik  
mantentzen dugulako. 

 Komunitatea  
indartzen dugulako.

1

2

3

4

Denok
irabazten 
dugulako




