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BERTOKOA ETA EUSKERAZ

PRIMERAN!!!

Eskutitzak

Astean esanak

Mila, mila esker danoi!

“1955eko azaroan joan nintzen Eibarrera. Ofizialki dena zen erdaraz, baina Eibarren garai hartan taberna guztietan txikiteoan gizon
denek euskaraz egiten zuten. Beste giro bat zegoen, beste harrotasun bat, errespetua besteen pentsaerei. Gernika `nacional-catolicismo´-a zen, eta Eibarren hara non kanposantu zibila zegoen! Inpresionatu ninduten entierro zibilek ere: han ez zegoen gurutzerik
frankismoaren garaian. Kanposantuan izkinatxo batean bazegoen
leku bat eta han, entierroa zegoenean, sermoia botatzen zuen
Benigno Baskaranek, apaiz laikoak. Hori oso inportantea izan zen
nik beste modu batera pentsatzeko. Orduan ezagutu nuen euskara
testuetan, Serafin Basauri ere, Juanito San Martin eta Imanol
Laspiurren bitartez”.

Aurten urtarrilaren 9an manifestazioa Bilbon egitea ezinezkoa
zenez, herriz herri egitera behartuak izan gara. Pena izugarria izan
dugu, hainbat eta hainbat lagun gasteiztar, goierritar, ondarrutar
edo naparrak ikusterik izan ez dugulako. Ezta Kataluniatik, Andaluziatik, Gaztelatik edo Galiziatik urtero etortzen diren lagunak ere.
Ezin izan ditugu besarkatu hainbeste urtetan, kartzeletarako bidaia
penagarri horietan, elkar animatuz, lagun min egindako Presoen
Senideak ere. Baina aurtengoak horrela behar zuen eta ez dago
besterik. Eibarren, nahiz eta eguraldiak asko lagundu ez, saiatu
ginen ahalik eta ekitaldirik txukunena egiten. Beti esaten dugu gure
Preso, Iheslari eta Deportatuentzat inoiz ez duela eguraldi onik egiten eta ez gara gu hasiko kexaka horko elur pixka bategaitik. Bilbon
ere, hala tokatu denean, geureak eta bi jasotakoak gara.
Eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi, gure artistei: Zaloa
Urain, Miren Narbaiza, Maite Arroitajauregi “Mursego”, Nerea
Ariznabarreta, Xabi Bastida, Aitor Gorosabel, Hemen taldeko
Maialen Bergara, Maitane Fariñas, Naroa Kareaga eta Miren
Hazas, Mikel Arrillaga, Unai Cordoba, Asier Osoro, Ander Urkia
eta David Carballo soinu teknikaria. Ea hurrengoan merezi duzuen
bezalako eszenatokia eskaintzeko gai garen. Eskerrik asko Iñaki
Amuategi, Onintza Irigoien Aizpitarte, Nerea Lopez eta Irati
Alvarezi ere; ekitaldi honen deialdiarekin bat eginez zuen sinadura
eman duzuen guztioi, prentsaurrekoan eta bideoan parte hartutako
guztioi, antolaketan lagundu duzuenoi eta, nola ez, eguraldia-eguraldi oraingoan ere gurekin egon zareten eibartar guztioi. Bidea
Gara dio gure leloak, eta benetan saiatu behar dugu denok bide
hori egiten, bide horren zatitxo txiki bezain garrantzitsua izaten,
denon artean osatzeko gure Preso, Iheslari eta Deportatuen Etxerako Bidea; Elkarbizitzarako eta Bakerako Bidea. Izan Bidea.

JOSE RAMON ETXEBERRIA, Manuel Lekuona saria

"Musika ikasketek interpreteak sortzea izan badute helburu, zergatik ikasketak amaitzen dituzten x-jotzaile gehienak irakasleak
dira kasu onenean? Lehiaketarik eta eskolarik ez duten arteetan,
noiz bihurtzen da dabilena aritu, aritua artista, eta artista aditu?
Zergatik ateratzen da artisten gehiengoa arazo ekonomikorik ez
duten familietatik? Eta artista batek zein mailatatik aurrera du artista gisa bizitzeko eskubidea? Eskubidea bada. Estatuak ordaindu
behar du hori? Eta herrialde batek behar baino artista gutxiago
baditu, zer egin behar du? Eta behar baino artista gehiago baditu?
Arteak jasangarria izan behar du? Norena da artisten bizimoduaren jasangarritasunaren ardura?”.
XABIER PAYA, bertsolaria

SARE Eibar

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NANARA.- Tentel, ergel, ganorabako. Beti andrazkoei buruz esaten da. “Ixillik egon hadi nanara hori!”.
NANARATUTA EGON, IBILLI.- Tontotuta, ganora barik ibilli, burua beste nonbaiten euki.
Andrazkoen arteko esakera. “Jaiki naizenetik nanaratuta nabiñ, neska!”
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TUTULUMENDI

Idurre Iriondo

2021erako Udal
Aurrekontua onartzeko
Udalbatza gaur egingo da,
bideokonferentziaz
>>> Gaur 17:30ean hasiko den
ezohiko bilkuran onartuko da
Eibarko Udalerako 2021eko
Aurrekontu Orokorra. Udalbatza bideokonferentziaz egingo
dute eta, beti bezala, internet
bidez zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, Udalaren YouTube kanalaren bitartez.
PSE-EEk eta EAJ-PNVk
abenduaren erdialdean lortu
zuten adostasun-hitzarmena
eta aurreko astean, berriz, EH
Bildurekin ere akordioa zutela
jakinarazi zuten. Gauzak horrela, oposizioko bi talde horiek
abstenitu egingo dira gaur egingo den bozketan, Udal Aurrekontua onartzea ahalbidetzeko.
Akordiotik kanpora geratu den
alderdi bakarra Elkarrekin-Podemos izan da.
Lortutako akordioengatik pozik agertu da Miguel de
los Toyos alkatea eta “hasiera-hasieratik talde politikoek
erakutsitako prestutasuna eta
enpatia” azpimarratu ditu. Eibarko EAJ-PNV alderdiak ere
balorazio positiboa egin du eta,
jeltzaleek egingo luketen au-

rrekontua bestelakoa izango
litzatekeela esan arren, pozik
daude sozialistekin “gutxieneko batzuk”, tartean pandemiaren kalte ekonomikoari aurre
egiteko neurriak, adostea lortu
dutelako. Eibarko EH Bilduk,
bestalde, “diagnostiko partekatua egitea” falta dela pentsatzen
du. Hau da, Udal Aurrekontua osatzerako orduan “talde
guztiek parte hartzea eta denen
ekarpenak kontuan hartzea eta
elkarrekin, denok batera, norantza berean arraun egitea”.

Negulekuak ekimena martxora
arte eskainiko dute zapatuetan
>>> Udalak eta Eibar Merkataritza Gune Irekiak antolatutako Negulekuen programa
martxoaren 27ra arte luzatu
dute. Orain arteko martxan, zapatuetan ipiniko dute martxan
Jazinto Olabeko ludotekan, Astelena frontoian eta Portalean
(eskulanak). Aldaketa bakarra
San Andres eskolako gunea desagertzen dela da, baina, horren ordez, Astelena frontoian
hartuko dituzte LH 1. mailatik
6. mailara bitarteko ikasleak.
Urtarrilaren 16an, 23an eta
30ean, otsailaren 6an, 13an,
20an eta 27an, eta martxoaren 6an, 13an, 20an eta 27an
parte hartzeko aukera egongo

da, orain arteko ordutegian eta
aurretik txanda hartuta, helbide
honetan: https://hitzorduak.
eibar.eus/negulekuak/eu. Haur
eta txanda bakoitzeko sarrerak
3 euro balio du (dendetan banatuko diren bonoekin doan).

Langabezian daudenak
kontratatzeko dirulaguntzak
>>> Udalak, Lanbide Enpleguaren Euskal Zerbitzuaren
lankidetzarekin batera, dirulaguntzen programa berri bat
jarri du abian, herrian finkatutako enpresek langabeak kontrata ditzaten. Laguntza hauen
helburua herriko enpresei diruz laguntzea da, gure herrian
dauden langabetuak kontrata ditzaten errazteko. Progra-

mak 269.000 euroko partida
bat dauka; horietatik 262.000
Lanbidek jarriko ditu eta gainerakoa Udalak.
Baldintzak Udalaren webgunean begiratu daitezke eta
eskabideak aurkezteko epea
urtarrilaren 29an amaituko da.
Eskaerak elektronikoki egingo
dira, www.eibar.eus webgunearen bitartez.
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Aldaketak egingo dituzte Julian
Etxeberria kalearen inguruan

Lurpeko 63 edukiontzi aldatuko
ditu Mankomunitateak
>>> Debabarreneko Mankomunitateak lurpeko 63 edukiontzi lurrazalekoekin ordezkatuko ditu Eibarren, Ermuan,
Elgoibarren eta Mutrikun,
“zaharkituta daudelako eta
berritzeko beharra dutelako”.
Horrela, hondakin bilketaren
eraginkortasuna eta eskualdeko gaikako bilketa hobetu nahi
dute. Mankomunitatea osatzen
duten udalerrietako lurpeko
edukiontzien egoera aztertu
eta gero hartu zuten aldatzeko erabakia, abenduaren 16ko
Batzar Orokorrean.
Eibarren 29 lurpeko edu-

kiontzi aldatuko dira (Urkizun,
Toribio Etxebarrian, Bidebarrietan eta Errebalen), Ermuan
12, Elgoibarren 17 eta 5 Mutrikun. Guztira errefusa biltzeko
30 edukiontzi aldatuko dituzte,
papera eta kartoia biltzeko 11,
plastikoa eta ontziak jasotzeko
12 eta beira jasotzeko 10.
2020ko aurrekontuaren baitan gauzatuko ditu lan hauek
Mankomunitateak eta inbertsioa 1.128.006 eurokoa izango da. Edukiontziak aldatzeko
lanak egingo dituen enpresa
aukeratzeko lizitazio prozesua
abiatu dute.

>>> Udalak ibilgailuen zirkulazioaren noranzkoa aldatzea
aurreikusten duen proiektua
jarri du abian. Asmoa Julian
Etxeberria kalea berrurbanizatzea eta haren inguru osoa
modernizatzea eta hobetzea
da. Gauzak horrela, aipatutako
kale horretan eta San Agustinen
ibilgailuen zirkulazioaren noranzkoa aldatuko da. Gainera,
anbulatorioaren ingurua ere,
parkea barne, ahalik eta ondoen
aprobetxatzeko ahalegina egingo dutela adierazi dute.
Proiektuarekin hainbat asmo
lortu nahi dituzte: batetik, Julian Etxeberria kalea moder-

nizatzea, Errebal berrurbanizatzeko obretan erabiltzen ari
diren irizpide estetikoen antzekoak jarraituz. Era berean,
espaloiak zabaldu nahi dituzte.
Bestetik, erdiguneko trafikoa
berrantolatu nahi dute. Horrela, Julian Etxeberria eta San
Agustineko trafikoaren noranzkoa aldatuko da. Errebaletik
doazen autoak Donostiaruntz
joateko, ezkerrera biratu ahal
izango dute Aldapatxo parean,
Julian Etxeberrian gora joateko. Eta Bidebarrietatik doazenak ezkerrera biratu ahal
izango dute, San Agustin zeharbidetik Errebal kalera joateko.
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Muzategi kalea hobetzeko lanak
lehiaketara atera ditu Udalak
>>> Udalak lizitaziora atera
ditu Muzategi kalea berrurbanizatzeko lanak. 2021ean gauzatuko den proiektua Injelan eta
ZMZ Asociados ingenieritzaenpresek idatzi dute eta orain
dela gutxi irten da lizitaziora.

Aurrekontua 313.656 eurokoa
da eta exekuzio-epea bost hilabetekoa. Egitasmoak kalearen
eraberritze integrala jasotzen
du eta, horrekin batera, kale
hori eta Errebal Plaziak izango dituen terrazak lotzen ditu.

Zuloagaren koadroekin
zozketa egingo dute
>>> Elikagai Bankuaren lana aitortzeko eta laguntzeko asmoz,
Udalak entitate horrekin hitzarmena sinatu du, abenduaz geroztik herriko 27 dendetako erakusleihoetan ikusgai dauden Zuloagaren koadroen argazki-kopia baimenduak bere esku lagatzeko,
zozketa egin dezan. Koadro horiei Eibarko Liburutegian ipini
duten beste margolan bat gehitu behar zaizkie. Elikagaien Bankuak euro batean ipini ditu salgai zozketarako txartelak, dendetan
bertan, eta urtarrilean zehar egingo du zozketa. Elikagaien Bankuak urtarrilaren 25ean eta 26an jasoko ditu koadro guztiak eta
jarraian izango da zozketa. Beraz, parte hartu nahi duenak honako dendetan eskuratu dezake zozketarako txartela: Cedry, Closet,
Corral, Dandara, Doroti, El Vestidor, Gratzina, Guby Hombre,
Helmet House, Ikusimakusi, Irritsa, Kopiña, La Guinda, Lola’s,
Lua, Muma, No Comment, Nona, Oihal, Roca, Sastreria Azpiri,
Twins, Umea, Urdanibia, Vieco, Xare eta Zuri Zuri.
Bestalde, zozketatuko dituzten margolan guztien argazkiak ikusi
nahi izanez gero, Ego Ibarra batzordearen web orrira (egoibarra.
eus), argazki-galeriara jo dezakezue.

Ibarkurutze konpontzeko lanak
>>> Coliseotik Ibarkurutzeko
iturriraino doan tartea konpontzeko beharrean jarraitzen dute Errebalen. Une honetan iturriaren inguruan ari
dira lanean. Azaroaren lehen
hamabostaldian hasi zituzten
iturria eta ingurua goitik behera berritzeko lanak eta, besteak beste, iturriaren egitura
zaharberritzeaz gain, iturriak
ura modu egokian emateko sistema berria ipiniko dute. Berrikuntza-lanak Errebal kalea berrurbanizatzeko proiektuaren
barruan daude.

Deshumidifikazio sistema berria
ipiniko dute Ipuruako igerilekuan
>>> Udalak deshumidifikazio
sistema berri bat jarriko du laster Ipuruako kiroldegiko igerileku estalietan, eta, horretarako,
lehiaketara atera ditu lanak,
114.844 euroko aurrekontuarekin. Obrak egiteko zazpi asteko

epea egongo da. Ipuruako igerileku estaliek aspalditik dituzte
arazoak hezetasun-maila egokiari eusteko eta lanekin hori
konpondu nahi dute, erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna
bermatzeaz gain.
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Hiru urte luze pentsio duin
eta publikoak aldarrikatzen
>>> Gaur bete dira hiru urte
pentsiodunak astelehenero
Euskal Herriko plazetan elkartzen hasi zirela. Mobilizazioen abiapuntua pentsioen
%0,25eko igoera eskatzea
izan zen. Gaur egun, KPIaren
gaia gainditutzat jotzen dutela
diote, “baina konfidantza larregi barik”. Izan ere, pentsiodunen berbetan, “egia da hiru
urte hauetan gauza batzuk lortu
ditugula. Adibidez, orain dela
hiru urte, PP Espainiako Gobernuan zegoela, Fatima Bañez
lan eta gizarte-segurantzako
ministro zela, pentsioak %0,25
igotzea proposatu zuten. Ez zitzaigun batere ondo iruditu eta
orduan hasi ginen elkarretaratzeak egiten. Igoera KPI-aren
bestekoa izatea eskatu genuen.
Lortu dugu hori, baina oraindik
legez onartzea falta da. Bestalde, gutxieneko pentsioa 1.080
eurokoa izatea ez dugu lortu
oraindik, eta hori aldarrikatzen
jarraituko dugu”.
Hiru urte hauetan, eta zailtasunak zailtasun, pentsiodunen
mugimenduak bereak egin ditu
kolektiboari zuzenean eragiten dioten beste hainbat kontu:
“Europako Eskubide Sozialen
Gutunean gomendatzen den
bezala 1.080 euroak gutxieneko

pentsio gisa onartzea eskatzen
jarraitzen dugu. Kezkatuta gaude, baita ere, emakumeek lanean zein pentsioa jasotzerako
orduan bizi duten egoera delaeta. Horregatik aldarrikatzen
dugu genero-arrakala desagertzea eta alarguntza-pentsioa
irizpide ekonomizista hutsetara
ez mugatzea”.
Era berean, pentsiodunen
iritziz, behartuta hartutako
erretiroei zigorra ezartzeko
arrazoirik ez dago, ezta horretarako logikarik ere, 40 urtez
kotizatu eta gero”. Diotenez,
euren kezka nagusia “Jasangarritasun Faktore ospetsua”
litzateke: “Monopoly jokoan
bezala, gure pentsioekin jokatu nahi dute eta, gure pentsioa
murriztu, gutako bakoitzaren
bizi-itxaropenaren arabera.
Pentsiodunen mugimenduan
ondorioztatu dugu KPIa eguneratuta egoteak ez duela esan
nahi inondik inora gure osasuna bermatuta dagoenik. Gure
bizitzaren azken urteak egoitza
batean pasatzea erabakiz gero,
horretarako laguntza duinak
nahi ditugu. Gaur egun egoitzetan dagoen kudeaketa goitik
behera aldatu beharra dago,
zentro horietan lan egiten duten profesionalen baliabidee-

tatik hasita, eta, jakina, izaera
publikoa berreskuratzea ezinbestekoa da. Nazkagarri batzuentzat negozioa izateari laga
behar dio zerbitzu honek”.
Hiru urtez luzatu den asteroko borrokara eraman dituen
arazoak eurenak baino gizarte
osoarenak direla erizten diote.
Horregatik ari dira etenbarik
eurekin bat egiteko deia herritar guztiei zabaltzen: “Ziur
gaude pentsiodunei eragiten
diguten arazoek izaera globala
dutela eta gure gizartean zeharkako interpretazioa dakartela.
Jakina, atzetik datozen belaunaldiak ahaztu gabe: lanbidearteko gutxieneko soldata eta, horrekin batera, indargabetzeko
gai ez bagara, etorkizuneko
pentsiodunengan murrizketa
garrantzitsuak ekarriko dituzten lan-harremanen legeak”.
Astelehenean manifestazioa
Orain arte Madrilgo zein Gasteizko gobernuek euren eskakizunei erantzun ez dietela
ikusita, pentsiodunen mugimenduak mobilizazio berriak
iragarri ditu eta, datak gerturatzen joan ahala, horien berri
ematen joango direla aurreratu
dute. Eibarko Pentsiodunen
Plataformak datorren asterako deitu du hurrengo mobilizazioa: 12:00etan Untzagatik
abiatuta manifestazioa egingo
dute eta herritar guztiei dei egiten diete parte hartzeko.

Otsailaren 6an beteko da urtebete Zaldibarko zabortegiaren hondamendia gertatu
zela eta, urteurrena izan
aurretik, beste mobilizazio
batzuk iragarri ditu Zaldibar
Argitu plataformak. Horietako lehena Eibarren izango
da, datorren asteburuko
zapatuan (hilaren 23an).
Eguerdian Armeria Eskolan
hasiko den ekitaldian epaiketaren gastuei aurre egiteko abiatuko den “crowdfunding-a” aurkeztuko dute,
Euskal Herriko Eskubide

Sozialen Kartako ordezkariekin batera. Aurkezpenera
jendea erakartzeko asmoz,
Euskal Herri osotik etorriko
diren musikari oso ezagunen
eta beste artista askoren
partehartzea izango du
ekitaldiak. Behin betiko
egitaraua lotzeko lanean ari
dira plataformako kideak,
baina aurreratu dutenez
sarrerak 10 eurotan ipini dituzte salgai Eibarren (Guridi
tabernan) eta entradium.
com helbidean.
Urtarrilaren 30erako, berriz,
Gipuzkoa eta Bizkaiko
hainbat herritan elkarretaratzeak egingo dira, talde
ekologisten ekimenez eta,
horrez gain, Bilbon eta Donostian manifestazio bana
antolatuko dute.
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Orain dela urtebete
horrelakoak ginen
Eibarrek 27.522 biztanle zituela eman zuten jakitera, 740 emakume gehiago gizonezko baino. SD Eibar Fundazioak 7.000
euro bildu zituen Arraguetako kaltetuei laguntzeko. Martin
Egiguren eibartarra “El Conquistador” saioko parte-hartzaileen artean izan zen. Uxue Barkos politikari nafarrak Armeria
Eskolako “Ondo egindako lana” saria jaso zuen. Arrate Ibargutxik San Andres eta San Blas jaietarako berak sortutako abestiak aurkeztu zizkigun. Ia 14 milioi euroko aurrekontua onartu
zuten Debabarreneko Mankomunitatean. Eibar Igerixaneko
emakumezkoak txapeldun izan ziren Gipuzkoako Ligan. Musika zeltiarra egiten duen Gwendal talde beteranoak kontzertua eskaini zuen Coliseoan. Urteroko danborrada kontzertua
eskaini zuten.
1- Arrate Ibargutxik berak sortutako abestiak aurkeztu zizkigun. 2- Gwendal musika taldekoek kontzertu arrakastatsua
eskaini zuten. 3- Ohiko Danborrada kontzertuarentzako tartea
izan zen. 4- Debabarreneko Mankomunitateak proiektu berriak aurkeztu zituen. 5- SD Eibar Fundazioak diru-bilketa egin
zuen Arraguetakoen alde. 6- Eibar Igerixanek talde indartsua
duela erakutsi zuen Gipuzkoako Ligan.
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Phil Wylie dunedinerra da. Hau
da, Edinburgokoa (Dunedin Eskoziako gaeleraz). “Hiria nahiko zabala da”, Philek dioenez.
UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatu zituen Eskoziako
hiriburuko Hiri Berria eta Hiri
Zaharra, eta oso ezagunak dira
Andre Mariaren eta San Giles
katedralak, Holyrood jauregia,
Victoria Street eta, nola ez, gaztelua. Txikitan, Phil hiriaren
beste aldean zegoen eskolara
joaten zen eta egunero zeharkatzen zuen hiria, hegoaldetik
iparralderaino. “Egunero ikusten nuen gaztelua eta ez nion
jaramon egiten”, aitortzen digu.

Dunediner bat
Eibarren
EKHI BELAR

Bidaiatzeaz maiteminduta
txikitatik
13 urterekin eskolan ikasle-trukea egin zuten Pariseko (Frantzia) beste ikastetxe
batekin. “Bidaiatzeari gustua
hartu nion”, diosku. Horrela,
hurrengo udan berriz itzuli
zen Frantziara eta hurrengoan
hiru hilabete pasa zituen han.
“Bidaiatzea hainbeste gustatu
zitzaidanez eta beste irakasgaietan nahiko traketsa nintzenez, Filologia Frantsesa eta
Espainola ikasi nuen unibertsitatean”, gogoratzen du. Bristolen (Ingalaterra) egin zituen
ikasketak, etxetik 500 bat kilometrotara. “Ez dakit libururik
zabaldu nuen abendua baino
lehen!”, dio barrez.
Eibar, lehen aukera
Karrera amaitu zuenean ingeles
irakaslea izan nahi zuela erabaki zuen, “aldi berean bidaiatzeko eta dirua irabazteko modua
zela ikusten nuelako”. Beraz,
Edinburgon irakasle izateko
ikastaroa egin ondoren, bere
helmuga zein zen ezagutu zuen.
“Beste herrialdeetako hizkuntza-eskolek eskaerak egiten zizkien nire zentroari eta hiru aukera eskaini zizkidaten: Lugo,
Bergara edo Eibar. Lugo urrutiegi zegoela pentsatu nuen.
Bergaran nirekin ikasi zuten
beste bi lagun zeuden eta argi
nuen bakarrik joan nahi nuela,
taldetxoa ez egiteko eta, horrela, tokian tokiko gauzak hobeto
ezagutzeko. Beraz, Eibar auke-

Phil Wylie Eskoziako maparen aurrean.

ratu nuen. Hona etorri baino
bi urte lehenago, Bartzelonan,
Zaragozan, Donostian… izan
nintzen oporretan. Eguraldi
ederra egin zigun, Donostian
izan ezik. Neure buruari esan

nion banekiela nora ez joan.
Ba pentsa!”, dio barrez.
Ingelesa irakasten
Edinburgon bizi zenean bi
anaiekin eta lagunekin jolasten

Look after the pennies and the
pounds will look after themselves
“Penikeak zaindu eta liberek
euren burua zainduko dute”
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zuen Philek, etxean batez ere.
“Batzuetan gure etxera etortzen
ziren eta besteetan gu joaten ginen. Eibarren, ostera, kalea da
jolastokia". Ezberdintasunak
daude hango eta hemengo bizimoduen artean, baina Phil bikain egokitu zen Eibarko kaleko
girora. “Arrate Egun bezperan
iritsi nintzen eta jai giroan ezagutu nuen Eibar”, esan digu.
Biharamuna pasatuta lan egiteko ordua iritsi zen eta, harrezkero, 30 urte daramatza ingelesa
irakasten. Helduei irakasten die
eta eibartarren ikasteko nahia
azpimarratzen du. Berak ere
badu lana. Izan ere, Eibarrera
etorri aurretik bazekien gazteleraz egiten, baina euskara
izan da bere erronka gaur egunera arte. “ETB1-en foballeko
partiduak ikusten ikasi nuen
euskara pixka bat”, dio barrez.
“Orain beti dut eskura ‘Bakarka’
liburua, neure kabuz ikasteko.
Ea behingoz euskararekin serio
jartzen naizen!”.
Mendiko bizikleta pasio
Philek errugbian egiten zuen
Eskozian (nor ez da hunkitzen
‘Flower of Scotland’ ereserkiarekin?), baina hemen baloi obalatua laga eta mendiko bizikleta
hartu zuen. Eibar eta inguruko
mendiak bikain ezagutzen ditu.
“Demaseko zortea dugu hemen
bizikletan ibiltzeko”, bere ustez.
Gainera, mendiko bizikletarekiko duen pasioa Eskoziara eraman du, hainbatetan joan baita hara hemengo jendearekin.
“Highlandsetan ibili izan gara
bizikletan. Hura ederra da, baina hemen bideak hobeto daude
bizikletan ibiltzeko”, azpimarratu du. Bide bihurriak bezala, Eskoziako egoera politikoa
ere nahiko nahasia da. 2014an
independentziarako erreferenduma egin zuten eta ezezkoak
irabazi zuen, eta orain, urtarrilaren 1etik aurrera, Erresuma Batua Europar Batasunetik
kanpo dago Brexitaren ondorioz. “Eskozia asko aldatu da”,
bere ustez. “Hango aktualitatea jarraitzen dut, baina hara
joaten naizenean gehiago naiz
turista eskoziarra baino”, dio
eibartarrak.
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otzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri
duenez, Osakidetzak 15.600
laguneri jarri die txertoa Euskadin, hau da, aurreko bi asteetan jasotako dosien erdia
jarri dute dagoeneko, eta beste erdia, berriz, 21 egun barru
“immunitate osoa” bermatuko
duen bigarren dosia jasotzeko
gorde dute.
Momentuz 200 zaharren
egoitza baino gehiagotara iritsi dira, eta 200 osasun-profesionalek baino gehiagok jaso
dute prestakuntza txertoa jarri
ahal izateko. Osasun-langile
kopuru hori handitu egingo
da autonomia-erkidegoari birusaren aurkako txertoen dosi
gehiago iritsi ahala.
Datorren astetik aurrera
Osakidetza astero jasotako
produktu guztiak erabiltzen
hasiko da. Programaren hirugarren astea betetzean, dosiaren erdia herritar berriak babesteko erabiliko da, eta beste
erdia, bigarren dosiak jartzeko.
Egoiliarren eta haien ardurapeko langileen immunizaziokanpaina aste batzuetan luzatuko da oraindik. Euskadiko
egoitza-sarea, publikoa zein
pribatua, 318 zentrok osatzen
dute: 154 Bizkaian, 99 Gipuzkoan eta 65 Araban.
Txertaketa-programa Euskadin hiru zentrotik bitan zabaldu da, baina, bitxia bada
ere, horrek ez du esan nahi
xede-biztanleriaren bi heren
dagoeneko babestu dituztenik
COVID-19aren kontra. Plana
abenduaren 27an, domekan,
jarri zen martxan; zentro txikienetan hasi zen eta, ahal zen
neurrian, infekziorik ez zuten
pertsonak aukeratu ziren.
EAEko 45.000 osasun-langileek txertoa hartzeko itxaron
egin beharko dute, zahar-egoitzetan babestu behar diren adinekoen eta osasun-profesionalen txertaketa amaitu arte.
Gotzone Sagardui Osasun
sailburuak jakinarazi du Euskadik osasun arloan duen
“erronkari” aurre egiteko bi
tresna daudela: lehena, txertoaren aurretik, kasuen de-

1171. zenbakia

Txertaketa
abian
Eibarren ere
Txinako Wuhan hirian sortu zen 2019. urtearen amaieran
koronabirusa, eta 2020. urtearen hasieran munduko
herrialde guztietara hedatu zen. Milioika kaltetu eta
milaka hildako ekarri ditu pandemia honek. Hori dela
eta, mundu mailako norgehiagoka zientifikoa eragin
du, txerto eraginkorra bilatzeko. Badirudi pandemiaren
amaiera irudikatzen lagunduko digun txertoa merkatuan
dela dagoeneko.

Zahar-egoitzetako langileak txertoa jasotzen hasi dira. IRUDIA: FREEPIK

“Egoera
epidemiologikoa
oso kezkagarria
da; datuen joera
goranzkoa
delako”

“21 egun barru
immunitate osoa
bermatuko duen
bigarren dosia
jasoko dute
Euskadin”

tekzioa, kutsatzea eta kontaktu estuen isolamendu-plana,
eta baita horien jarraipena eta
tratamendua ere; eta bigarrena,
txertaketa.
Eibarko bi zahar-egoitzetan
ere (San Andres eta Ego Gain)
aurreko eguenean, hilaren 7an,
hasi ziren egoiliarrei eta langileei txertoak jartzen, eta lehen
dosiak jarri dituzte dagoeneko.

LABIren neurri berriak
Hala ere, nahiz eta txertaketa
programa abian egon, eta horrek, modu batera edo bestera, itxaropena erakusten duen,
egoerak ez du hobera egin, eta
EAEko probintzien arteko mugikortasuna mugatu zuen berriro ere LABIk hilaren 10ean,
astelehenean, egindako bileran.
Eusko Jaurlaritzaren ustez
“egoera epidemiologikoa kezkagarria da” eta, “ziurgabetasun handiko testuinguruan”
goranzko joera dagoela berretsi denez, neurri zorrotzagoak
ezartzea erabaki zuen asteleheneko bileran; eta eguaztenean
jarri ziren indarrean neurri
horiek.
Eremu gorrian dauden udalerrietan (100.000 biztanleko
500etik gorako tasa dutenetan)
udal-konfinamendua ezarriko
da eta ezin izango da bertatik
sartu edo irten. Udalerri horietatik ezingo da alboko udalerrietara joan-etorririk egin,
taldeko kirol jarduerak etenda
geratuko dira eta ostalaritza itxi
egingo da (orain arte bezala).
Neurri berriekin jarraituz,
150m 2-tik gorako merkataritza-establezimenduetako
edukierak %40ra murrizten
dira, eta 150m2-rainoko azalera duten establezimenduetako edukierak %60koa izan
beharko du.
Hemendik aurrera intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko
500 baino gutxiago duten herrietan eskola-kirola berrekiteko baimena eman dute
(soilik entrenamenduetan),
profesionalak ez diren dantzataldeen entseguak baimentzen
dira, eta jokoaren eta apustuen
sektorea berriz irekitzeko aukera dago.
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Egogain zentro gerontologikoa.

“Eibarko bi
zahar egoitzetan
lehen dosiak
jarri dituzte
dagoeneko”
Neurri berriez gain, aurretik hartutako hainbat erabakirekin jarraitzea erabaki
du LABIk: Euskadiren itxiera perimetrala, gehienez sei
pertsonako taldeak bilduko
dira, gaueko mugigarritasuna
22:00etatik 06:00etara mugatuko da, merkataritza- eta
kultur jarduerak 21:00etan
amaituta egon beharko dute
beranduenez, kultur aretoetako gehieneko edukiera

%35era mugatuko da, musika- eta ahots-entseguak eta
emanaldiak bertan behera geldituko dira, eta ostalaritza eta
jatetxeak itxita egongo dira
20:00etatik 06:00etara.
Herritarren kontzientziazioa eta prebentzio-ekintzak
sustatze aldera, LABIren ustez, tokiko ezohiko alarmaegoeraren adierazlea 100.000
biztanleko 500 kasutan jartzea esku-hartze selektiboa
ahalbidetzen duen neurri eraginkorra da, beharrezkoa den
lekuetan.
Datuei erreparatuz gero, begi-bistakoa da txertoa merkatuan egoteak, momentuz, ez
duela pandemiaren amaiera
ekarri; ezin da erne egoteari
utzi. Datuek hobera egin bitartean, LABIk ezarritako neurriak errespetatzen jarraitu
beharko da.

San Andres zaharren egoitza.
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BPTDko batzarrak Manu Egaña izendatu zuen presidente abenduan. EKHI BELAR

<<< MANU EGAÑA • BPTDko presidentea >>>

“Arbasoek irakatsitako lan egiteko
moduak ardatz jarrita, industria
etorkizunera eraman nahi dugu”
Basque Precision Technology Districtek (BPTD) Manu Egaña izendatu du presidente, Eduardo Zubiaurreren lekukoa
hartuz. BPTD Debabarreneko enpresari-talde baten ekimenez sortu zen 2019ko maiatzean eta distrituan edo
barrutian industria-jarduera berria sortzen lagundu nahi du. Mota eta tamaina ezberdineko enpresek eta erakundeek
osatzen dute BPTD, eta elkarlana da bereizten duen elementua.
Nolako jarduna izan du BPTDk
hasierako urte eta erdian?
2019ko maiatzetik urte amaierara proiektua sortzen ibili ginen. Hau da, BPTDko kideen
artean berba egiten eta kudeaketa-plana lantzen 2020ra begira. Beraz, lehen ekitaldi osoa
2020an egin dugu, inork ahaztuko ez duen urtean. Urte gogorra izan da guztiontzat, baina
estres-froga oso interesgarria

izan da era berean. Izan ere,
proiektuak ez balitu izango
bere sustraiak ondo landuta,
hil egingo litzateke, enpresek
ez zutelako aguantatuko 2020.
urtea. Kudeaketa-plana bete
dugu. Nola? Beste askok egin
bezala, planifikatuta genituen
hainbat ekintza modu digitalean eginez (bilerak, tailerrak,
prozesu parte-hartzaileak…).
Horrek esan nahi du BPTDren

atzean dagoen grina indartsua
dela. Izan ere, ezberdinen arteko
aliantza bat da distrituarentzat
helburu estrategikoak lortzeko.

Zeintzuk dira BPTDren helburu nagusiak?
Hiru helburu nagusi ditugu. Batetik, jarduera ekonomikoa bultzatzea. Industria garatu nahi
dugu, industria indartsua duen
herriak kalitatezko enplegua

eta gizarteko ezberdintasunak
murriztea lortzen dituelako eta,
pandemiarekin ikusi dugun bezala, beste industria indartsu
batekin gutxiago sufritzen delako beste sektore batzuekin alderatuta. Sektore guztiak landu
behar dira, noski, baina baita
industria ere. Debabarrenan
zerbait badugu, izaera industriala da. Barrenean daramagu
eta gure iraganaren parte da.
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Guk, arbasoek irakatsitako lan
egiteko moduak ardatz jarrita,
industria etorkizunera eraman
nahi dugu. Bigarren helburu nagusia berrikuntza teknologikoa
da. Distrituan zentro teknologiko eta akademikoak ditugu,
eta BPTD ekosistema horri laguntzera dator. Eta hirugarren
helburua talentuaren inguruan
zentratzen da. Ekosistema industriala bultzatu nahi dugu
talentua garatzeko eta hemen
dugun talentua bertan geratzeko, euren ibilbide profesionala
garatzeko atzerrira joan behar
izan barik. Distritua mapan
jarri nahi dugu. EAEn bi edo
hiru gune nagusi ditugu (hiriburuak), eta guk ez badugu esaten hemen gaudela, lana ondo
egiten dugula, jakintza dugula
eta esku artean proiektu asko
ditugula, aipatutako guneak aspiragailu indartsuak dira eta
hemengo baliabideak xurgatzen
dituzte. Beraz, BPTD distrituko
gizarteari laguntzeko jaio da,
gure aldeko apostua egin behar
dugula esateko.

Beraz, atzerrian BPTD marka
zabaltzeaz gain, hemen ere
lana egiten diharduzue industria baloratzeko?
Alde bietan egin behar da lan.
Gure artean ezagutza partekatu behar dugu eta hortik gauza
berriak lortu; eta, era berean,
kanpokoentzat interesgarriak
izan behar gara inbertsioak egin
ditzaten. Asko sufritu dugu, aurreko krisia kolpe latza izan zen,
baina gauza garrantzitsuak eta
indartsuak lortu ditugu eta hori
baloratu behar dugu. Guk kontakizun hori sortzen laguntzen
dugu, etorkizunera begira gauzak modu positiboan jartzeko.

Webgunean jartzen duzue
bost proiektu dituzuela martxan. Zeintzuk?
Aipatutako hiru helburuei lotuta proiektu ezberdinak ditugu.
Baten bat aipatzeko, konpetentzia-mapa bat landu dugu.
Mapa horretan gure enpresek
gaur egun duten eta etorkizunean izango dituzten beharrak
zeintzuk diren ikusten dugu.
BPTDko kideen artean geure
gaitasunak (ezagutza teknologikoak eta zeharkako ezagutzak) zeintzuk diren jaso dugu
eta jasotakoa eskualdeko hezkuntza zentroekin partekatu
dugu, gaia eurekin lantzeko.
Horrela, arlo horretan dauden
hutsuneak ikusi ditzakegu. Adibidez, ikusi dezakegu etorkizunean enpresetan perfil jakin
bateko jendea beharko dela
eta hori hezkuntza-sistemak
eskaintzen duenarekin alderatzen dugu, bat datorren edo
ez ikusteko. Gainera, BPTDk
bultzatzen duen gobernantzaereduarekin, enpresen eta hezkuntza-zentroen arteko hartuemana ez da gaiaz berba egiteko
geratzen diren bi aldeen artekoa, enpresak eta hezkuntzazentroak BPTDren barruan
daudelako elkarlanean jardu-

nez. Denok ekosistema horretan egoten saiatzen gara, ez
izatea ezberdinen arteko elkarrizketa bat. Bestetik, berrikuntza teknologiekin proiektuak
garatzen dihardugu teknologiaeta hezkuntza-zentroetan. Doikuntza teknologietan gure jakintza zein den hausnartzen eta
sektorearen abangoardia teknologikoa bertako enpresetara
ekartzen saiatzen ari gara. Hau
da, errealitate bihurtzen. Beste proiektu batek barne-ekintzailetasunarekin du lotura.
Izan ere, kide diren enpresen
artean hausnarketa egin dugu
garatzeko duten proiektuak
ezagutzeko. Ikusi dugu gutxienez 15 enpresatan proiektuak
dituztela garatzeko eta hainbat arrazoirengatik ezin izan
dutela oraindik aurrera egin
(egunerokoan murgilduta daudelako, denbora faltagatik, ez
dutelako finantziazioa aurkitzen…). Beraz, diagnostikoa
eginda, elkarlanean proiektu
horiek nola aurrera eraman
aztertzen gabiltza. Elkarlana
eta eskuzabaltasuna garrantzitsuak dira guretzat, baina ez
da erraza, kultura berri batekin
egunerokora eraman behar ditugulako.
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Nola eragin du pandemiak
BPTDren jardunean?
Batetik, gure funtzionatzeko
modua berrasmatu dugu, eta
pozik gaude lortutako partehartzearekin eta kudeaketaplana aurrera eraman ahal
izateagatik. Bestetik, pandemiak demaseko inpaktua izan
zuen enpresetan martxoan eta
apirilean. Orain, enpresa guztiak ari dira sufritzen, baina
batzuek eskaerei eta produkzioari eusten ari dira eta urte
zailean aurrera egiten. Beste batzuk gehiago ari dira sufritzen. BPTDn geure burua
zaintzean jarri dugu fokua:
ahalik eta gehien laguntzen,
bizi dugun egoera ulertzen,
ahal den neurri guztiak jartzen ingurune seguruan lan
egiteko…
Presidente moduan zer uste
duzu eskaini ahal diozula
BPTDri?
Lana, konpromisoa eta guztion ongizatea bilatzea. Azken
batean hau bolondres lana da
eta egiten dugun horretan benetan sinisten dugulako gaude
hemen. Pentsatzen dugu egiten dugun lana ona izango dela
bertako industriarentzat eta
gizartearentzat. Niretzat ohorea izan da batzarrak ni aukeratzea proiektu honen lidergoa
eramateko, baina azken finean
talde-lana da. Batzarrean lan
handia egiten dugu eta Debegesak ere demaseko beharra
egiten du. Batzarreko kideok
gure lana dugu eta ahal dugun
guztia eskaintzen diogu BPTDri, baina Debegesaren idazkaritza-teknikoko lanari esker
jarraitzen du bizirik proiektuak
egunerokoan.
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Konfinamenduan mugarik gabe
Koronabirusaren pandemiak erakutsi digu gauzak guztiz aldatu daitezkeela egun batetik bestera. Egun batean
bizitza normala eta biharamunean etxetik irten ezinik. Egoera berrietara egokitu behar izan dugu azken urtean,
bidea egiten ikasiz, eta orain dela urtebete ia pentsaezina zen bizimodua dute orain askok. Teknologia lagun,
hainbat ekimen gauzatu dira mugak gainditzeko, IMHn sortu duten telepresentzia robota bezala.

E

lgoibarko IMHn Digital Manufacturing Unibertsitate Master Duala
eskaintzen dute. Enpresetan
4.0 Industriaren esparruan
sortutako errealitate berriari
erantzun nahi zaio horrekin,
enpresek Fabrika Digitalaren
ikuspegi globala izango duten
profesionalak behar dituztelako. Ikasleek, prestakuntza akademikoaz gain, prestakuntza
praktikoa jasotzen dute eta horrek buru-belarri jartzen ditu
ikasteko orduan.
Ivan Arakistain eibartarrak
Tecnalian egiten du lan eta
irakaslea da Digital Manufacturing masterrean. “Industria
Teknologien irakasgaia ematen
dut”, diosku. Ikasturtean zehar
ikasleekin hainbat proiektu
egiten ditu, “gauza praktikoak
eginez gehiago inplikatzen direlako eta, ondorioz, gehiago
ikasten dutelako”, Arakistainen ustez.
Oraingoan telepresentzia
robota egitea bururatu zaie.
“Erresidentzian lagunak ditut
eta, konfinatuta daudenez, oso

negu txarra pasa dute. Telekonferentziak egiten hasi ginen eta
ikusi genuen eurentzat zein garrantzitsua den kanpoan daudenekin komunikatzea”, esan
digu Arakistainek. Orduan,
telepresentziarekin zerikusia
duen zerbait egitea proposatu
zien ikasleei.
Ideia Suediatik ekarri zuten.
“Han antzeko zerbait egin zuten eta guk egokitu egin dugu”,
dio irakasleak. Azkar gainera,
IMHko ikasleek hilabetean
gauzatu dutelako proiektua.
“Gaur egun azkar egiten dira
prototipoak”, diosku.
IMHn sortutako robota ikastetxeei eta ikasleei begira egin
dute, “baina zaharren egoitzetan ikusi dut horrelako gailuen
behar handia”, Arakistainek
dioenez. Horrela, norbaitek robot hau egin nahi badu, robotaren diseinua eta berau sortzeko
behar diren gauzak edonoren
eskura jarri dituzte, libre. “Pandemiarekin hainbat ekimen
jarri dira martxan teknologiaren bitartez elkarri laguntzeko
(Covid Warriors, adibidez) eta

“Pandemiarekin
hainbat
ekimen jarri
dira martxan
teknologiaren
bitartez elkarri
laguntzeko”

eurekin partekatu dugu proiektu hau”, esan digu Arakistainek.
“Honekin ez dugu negoziorik
egin nahi”.
Bi erabilera mota
Telepresentzia robotak bi
erabilera ditu. Batetik, robota
urrunetik kontrolatu daiteke
eta robotaren gainean kokatzen den gailuaren kameraren
bitartez ikusi daiteke, mikrofonoaren bidez berba egin edo
robotari toki batetik bestera
mugitzeko agindu. Eta beste-

tik, gelako airearen kalitatea
neurtzen du. “Horretarako propio (berariaz) prestatu dugun
webgunean robotak gelaren
tenperatura, hezetasuna, CO2
maila, VOC maila (airearen kalitate lurrunkorra) eta zarata
neurtzen ditu momentu oro.
Horrela, neurtutakoaren maila oso altua bada, leihoak ireki
behar direla jakin dezakegu,
koronabirusarekin kutsatzeko
arriskua gutxitzeko. Komenigarriena da leihoak beti zabalik edukitzea, baina ezinezkoa
bada (hotzagatik, adibidez),
parametro hauek kontrolatuz
badakigu noiz den egokiena
leihoak zabaltzea”, Arakistainek kontatu digunez.
Lehen erabilerari dagokionez, oso erraz kontrolatu daiteke robota norberaren etxetik.
Guk geuk, ‘…eta kitto!’-n, proba egin dugu eta robota urrunetik erabili dugu. Hasteko,
horretarako bereziki prestatutako webgunean izena jarri
behar da eta, aurretik robotean
izen hori jarrita dagoenez (horrela izan behar du behintzat),

…eta kitto!
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Robotari aginduak emateko kontrol-panela.

robotarekin lotura egiten da.
Hori eginda, erabiltzaileak robotaren kontrola hartzen du
eta bere pantailan (ordenagailuan, tabletean…) kontrolpanela agertzen da. Pantaila
horretan robotaren kamerak
igortzen dituen irudiak ikusi
daitezke eta robotari aginduak
emateko botoiak agertzen dira
alboetan (aurrera edo atzera
joan, berba egin, idatzi, eskua altxatu, biratu…). “Agian
sentsore batzuk jarri beharko dizkiogu, mahai gainetik
ez jausteko edo edozein gauzarekin talka ez egiteko”, dio
irakasleak.

3D inprimagailuarekin egina
Etxean konfinatuta dagoenak
interneterako sarbidea eta nabigatzeko gailua besterik ez du
behar robota erabiltzeko; eta,
beste aldean (eskolan, zaharegoitzan edo dena delakoan),
robotak mugikor edo tableta
eramango du soinean. Ez da
besterik behar. Bateriari dagokionez, Power Bank bat du instalatua, eta egun osoko karga
ematen dio robotari. “Gauean
kargatzen da eta kitto, telefono
mugikorrekin egin ohi dugun
bezala”, Arakistainek dioenez.
Plastikozko robota da eta
IMHko 3D inprimagailuekin

“Robotak gelaren
tenperatura,
hezetasuna,
CO2 maila, VOC
maila eta zarata
neurtzen ditu
momentu oro”
sortu dute. “Fabrikazio Aditiboko zentroa dute han, eta guk
piezen diseinua egin, inprimatu, montatu eta robota martxan

jarri dugu”, dio irakasleak. “Ez
da material berezirik behar”,
dioenez. Beraz, ez da dirutza
gastatu behar robota egiteko.
“Robota sortzeko kostua 120
euro ingurukoa da”, Arakistainen arabera.
Momentuz robot bakarra sortu dute; baina, aurretik aipatu
bezala, bakoitzak berea sortzeko
aukera eman dute Arakistainek
eta bere ikasleek. Proiektuaren
inguruan gehiago jakiteko, robotak nola funtzionatzen duen
ikusteko edo robota sortzeko
behar dena eskuratzeko, iarakis.github.io web orrian aurkitu
daiteke informazio gehiago. ■

16

SARE

Elurrak ez zuen lortu bidean
aurrera egiteko nahia moteltzea
Zapatuan izan genuen eguraldiari aurre egin zioten milaka lagunek Euskal Herriko toki askotan, Sarek, Bake Bideak eta Bakegileak elkarteek deituta egindako 238
manifestazioetan. Eibarko ekitaldia Untzagan egin zen eta jaialdi itxura eman zioten,
kartzelari buruzko lekukotasunekin tartekatuta eskaini ziren kantu eta bestelakoekin.
Elurra mara-mara bota arren, plaza beteta egon zen eta txalapartariak, Mikel Arrillaga bertsolaria, Nerea Ariznabarreta ipuin kontalaria, Hemen taldea eta Zaloa Urain,
Maite Arroitajauregi “Mursego”, Miren Narbaiza, Xabi Bastida eta Aitor Gorosabel
musikariak aritu ziren, beste batzuen artean.
Herri guztietan adierazpen bera irakurri zuten, “etxerako, elkarbizitzarako eta bakerako bidean aurrera egiteko” oinarrizkotzat jotzen dituzten sei eskakizunekin: euskal
presoak Euskal Herriratzea, gradu progresioa ahalbidetzea, adineko presoak eta larriki
gaixorik daudenak etxeratzea, guraso presoen seme-alabek aita-amekin egoteko duten
eskubidea errespetatzea eta Frantziako kartzeletan egindako zigor urteak Espainiakoetan kontuan hartzea.
ARGAZKI GEHIAGO ETA BIDEOAK HEMEN: http://etakitto.eus/mediateka

…eta kitto!
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KOLABORAZIOAK

Arantza Mata
Arantza Mata

Haurreskolak
borrokan
Haurreskoletan zero eta bi urte arteko umeak egoten dira, eta
garai horretan landu beharreko helburua garapen osoa sustatzea izaten da; hau da, ahalmen guztien garapena: fisikoa,
soziala, intelektuala eta afektiboa, hain zuzen.
Haurraren bizitzaren etapa garrantzitsuenetarikoa den hori
funtsezko aldia dela esan daiteke. Haurrak hainbat lorpen erdietsiko ditu etapa horretan, eta horien gainean osatuko den
egiturara egokituko ditu aurrerantzean bizipenak, osatuko du

"Beste behin Hezkuntza Sailak
Hezkuntza Publikoa zalantzan
jartzen du"
nortasuna eta finkatuko ditu etorkizuneko elkarrekintza sozialen eta intelektualen oinarriak.
Hori guztia kontuan izanda, ezin uka daiteke zein garai garrantzitsua den. Hala ere, gaur egungo egoera dela eta, gai honek badu bere ifrentzua ere. Izan ere, hezitzaileek bizi izaten
ari diren egoera ez da egokiena. Abenduaren 10eko eta 16ko
grebetan eta mobilizazioetan hala aldarrikatu zuten Haurreskolak-eko langileek: “Haurreskolak Partzuergoan duen Lan
Hitzarmena eta akordioak ez dira betetzen ari”. Hezitzaileen
lan baldintzak okertu eta zerbitzuaren kalitatea kolokan jartzen ari dira, ordezkapenak betetzea eskatzen da eta ordu gehigarririk ez sartzea. Beste behin Hezkuntza Sailak Hezkuntza
Publikoa zalantzan jartzen du, noiz arte jarraitu behar dugu
horrela? Zaindu dezagun guztion artean Hezkuntza Publikoa,
kasu honetan Haurreskoletako hezitzaileek eta familiek sufritzen ari garena.
Haurreskolan dauden umeen garapenarentzat, bertako hezitzaileen funtzioa ezinbestekoa da, eta Orbea Haurreskola
Publikoko gure semearen hezitzaileen lana aparta dela ziurta dezaket. Hala ere, horrek ez du esan nahi egoera onenean
dabiltzanik lanean. Horregatik eskatzen ari dira ere aldarrikapen horretan Hezkuntza Sailean integratzea, aurrekontua
handitzea eta Haurreskolen zerbitzua doanekoa izatea. Beraz,
ea behingoz Hezkuntza Sailak aintzat hartzen duen Euskal
Eskola Publikoa, denona eta denontzat dena, eta zerbitzuaren
kalitatea bermatzen duen eta, nola ez, orain arte sinatu diren
akordioak eta Langileen Lan Hitzarmena betetzen duen, aitzakirik erabili gabe.

1171. zenbakia

Ander Romarate
Ander Romarate

Aukeratu ondo
Gaur egungo egoerak izugarrizko aldaketak eragin ditu gure bizimoduan. Zalantzarik gabe, COVID-19ak ekarri duen urruntze
soziala eta “etxeko berotasuna” gure bizitzaren parte dira dagoeneko. Hori dela eta, lehen sedentarioak bagina, orain askoz
sedentarioagoak bihurtu gara.
Munduko biztanleriaren laurdenak ez du ariketa fisikorik
egiten, eta hori 35 gaixotasun kronikoren kausa da. Gelditasun
horri elikadura desegokia gehitzen badiogu, pakete guztia lortuko
dugu. Jakin badakigu, bizimodu osasuntsuak, osasun fisiko eta
mentala hobetzeaz gain, sistema immunologikoa ere hobetzen
duela, eta zenbait gaixotasun izateko arriskua murriztu. Beraz,
bizimodu sedentariotik aldentzen direnek arrisku baxuagoa
dute COVID-19az kutsatzeko. Baina ez hori bakarrik; gaixotasuna hartuz gero, gaitzak
eragindako sintomak arinagoak izango dira seguruenik.
Hori guztia ikusita,
sasoi honetan bizimodu
osasuntsua izatea lehentasunezkoa izan beharko
litzateke pertsona guztientzat. Baina ez da erraza. Elikadurari dagokionez, egia da etxean ordu
asko igarotzeak ez duela
asko laguntzen. Hozkailua gertu badaukagu zaila da tentazioari eustea.
Hori lortzeko eta elikagai
egokiagoak aukeratzeko
gai ez bazara, profesionalen laguntza garrantzitsua izan daiteke.
Baina, nire ustez, ekuazio honetan garrantzitsuena, zalantzarik
gabe, jarduera fisikoa egitea da. Nahiz eta bigarren paragrafoan
esandakoa aspalditik jakin, gobernuak jarritako neurriek ez dute
laguntzen eta arautegia aldatzen den bakoitzean kirola izaten da
kaltetuenetarikoa. Beraz, zer egin dezakegu? Gai horrek duen
garrantziaz ohartaraziko direla espero dut. Bitartean, neurriak
zainduz, ez zaitez etxean geratu eta naturaz gozatu! Eta etxean
gelditzen bazara, badakizu, ipurdia mugitu!

"Sasoi honetan
bizimodu
osasuntsua izatea
lehentasunezkoa
izan beharko
litzateke pertsona
guztientzat"

…eta kitto!
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Txikitto! aldizkariaren urteko
lehen alea bidean da
Hil honen amaieran banatuko du …eta kitto!-k urtarrilari
dagokion alea. LH1etik LH6ra
bitarteko ikasle guztiek jasotzen dute eskolan Txikitto! hilabetekaria; 8 ale dira guztira,
urrian hasita ekainera arte.
Iaz COVID-19aren ondorioz
ikastetxeak itxi zituztenean
hiru ale gelditu ziren banatu
gabe, eta horiek udazkenean
jaso zituzten ikasleek, urria,
azaroa eta abenduko aleekin
batera.

Zerbaitek bereizten badu
Txikitto! hori ikastetxe eta …
etakitto!-ren arteko elkarlan
estua da. Izan ere, ikasturte
hasieran egutegia zehazten
dute elkarrekin eta ataletako
batzuk …eta kitto!-ko kazetariek idazten dituzte baina
beste batzuk ikasleek eurek
egiten dituzte: denborapasak,
txisteak eta ipuinak. Horrez
gain, ale bakoitzean ikastetxe
bateko ikasle-talde bati inkesta egiten zaio eurek aukeratutako gai baten inguruan, eta
beste ikastetxe batek jolastokian jolasteko moduko jolas
bat prestatzen du Txikitto!-n
argitaratzeko.
Konfinamendu-sasoian
elkarlan horrek etena izan
zuen, baina orain, urte berriarekin batera martxan
hasi dira berriro elkarrekin,
eskolak eta …eta kitto!, eta
urtarrileko azkeneko astean
jasoko dute urteko lehen alea
LHko ikasleek.

Erika Elizari idazlearekin
Harixari Emoten
Joan den urtarrilaren 5ean egin zen Juan San Martin liburutegian Harixari Emoten tertulien lehenengo saioa. Euskarazko
irakurketa-taldeko kideek Zendabalitz liburua irakurri dute eta
Erika Elizari egilearekin batera komentatu zuten liburua urteko
lehenengo tertulian. Hurrengo liburua ere aukeratuta dute dagoeneko: Joxean Agirreren “Nobela errealista bat”. Liburu horren
inguruko tertulia otsailaren 2an egingo dute. Martxoan Oihane
Amantegi izango da Eibarren eta apirilean Pello Lizarralde.

Ikastetxeekin elkarlanean egiten
du ...eta kitto! Euskara Elkarteak
Txikitto! hilabetekaria

Lettering tailerrerako izen-ematea
…eta kitto! Euskara Elkarteak lettering-ikastaroa antolatu du urtarrilaren 27rako, eguaztena, arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara
Arrate Kultur Elkartean. Izen-ematea zabalik dago (943200918)
eta 3 euro balio du. Arima Cool-ekoak etorriko dira oraingoa ere
Eibarrera tailerra ematera. Errotuladore-pintzelak eta erreminta
bereziak erabiliz letrak eskuz marrazten eta efektu ezberdinak
ematen ikasiko dute parte-hartzaileek. Asko jota 10 lagunentzako lekua egongo da eta 18 urtetik gorakoek parte hartu ahal
izango dute.
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Euskarazko oinarrizko hiztegia jaso dute
tabernek aste honetan

E

uskeraz primeran!
kanpainaren barruan
material berria banatu
du asteon …eta kitto! Euskara Elkarteak: “Tabernetarako
Eskuliburua”. 12 orrialdetan
eta formatu txiki eta erabilgarrian tabernarien eta bezeroen
arteko elkarrizketetan erabili
ohi diren hitzak eta esaldiak
bildu ditu …eta kitto!-k. “Agurrak eta eskerrak, zelan eskatu eta zelan kobratu, oharrak,
zenbakiak eta hiztegi txiki bat
eskaini nahi izan diegu tabernariei liburuxka honetan”,
diote elkartetik. “Tabernako
barraren bestaldean zerbitzatzen dagoenarentzat lagungarria izango dela pentsatzen

dugu; oinarrizko hiztegia da,
baina euskaraz jarduteko zailtasunak dituenarentzat edo
euskara ikasten ari denarentzat euskarara jauzi egiteko modua eta aukera izan daiteke”.
Horrez gainera, aurreko astean
fruta-dendentzat eta okindegientzat egindako horma-irudiak ere banatu zituen …eta
kitto!-k establezimenduetan.
Aldizkari honetan bertan duzue kaleratu dugun azkena,
ogiena, hain zuzen ere.

Okindegi eta fruta-dendek ere jaso dituzte euren horma-irudiak.

Lehiaketa martxan
Bestalde, #nikEibarrengastaukot #Eibarrenbadakagu kanpainaren barruan lehiaketa
jarri du martxan …eta kitto!-k

Zozketan parte hartzeko atera argazkia Euskeraz Primeran! pegatina duen dendaren
bateko dendariarekin edo eskaparatean, eta bidali argazkia

#Eibarrenbadakagu traola erabilita hona: gazteonetakitto@
gmail.com. Jasotako guztien
artean “Euskadi box” esperientzia-kaxa zozketatuko da.

Berbalagunek ekin diote
urte berriari
Gabonetako oporren ostean, herriko berbalagunek berriz ere heldu diote mintzapraktikari; gogotsu heldu ere! Azken egunotako
hotzari aurre eginez, baten batzuk tabernan baino nahiago izan
dute euskara kaleko herrietan praktikatzea. Urte berria asmo berriei ekiteko unea ere izaten da askorentzat; bada, zuen asmoen
artean euskarari lekua eman nahi badiozue, euskara praktikatuz
edo praktika behar duenari lagunduz, eman izena Berbetan mintzapraktikako programan (943200918). Astean behin ordutebe,
giro natural eta informalean, eta doan. Mingaina dantzan jartzeko modu errazagorik!

…eta kitto!
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“Ez naiz ilea moztera
bakarrik mugatuko,
hori baino haratago
iritsiko naiz”
Alex Muguruza 23 urteko gazte eibartarrak gizonezkoen ile-apaindegi berritzailea jarriko du abian. Orain arte jendeak ezagutu
duenarekin zerikusirik izango ez duen lokala zabalduko du Eibarko
erdigunean; bezeroari esperientzia berri eta aberasgarria eskaintzeko asmoarekin. Ilea moztera baino askoz ere haratago iristea da
Alexen helburua.
Malagara abiatu zinen joan
den ikasturtean ikasketekin
jarraitzera. Kontaiguzu.
Emakumezkoen ile-apaindegi
ikasketak burutu nituen Zarautzen, baina nik gizonezkoenean
zentratu nahi nuen. Hemen
inguruan, Euskal Herrian, ez
zegoenez era horretako ikasketarik eskaintzen zuen zentrorik, hemendik kanpo zeuden eskaintza akademikoak
begiratzen hasi nintzen. Europa mailan oso balorazio ona
duen Málagako Antonio Eloy
Akademia gomendatu zidaten,
eta bertara joan nintzen.
Nolako esperientzia izan zen?
Bederatzi hilabete egin nituen
Málagan, eta esan dezaket bidaia horrek asko eman didala
bai pertsonalki eta baita profesionalki ere. Egia da koronabirusaren kontuak muga
asko jarri dizkidala hainbat
zentzutan, baina unean uneko
egoerara egokitzen jakin dut,
eta esperientzia itzela izan da.
Akademiako ikaskideak pisukideak zirenez, bai klasean eta
baita etxean ere ile-apaindegi
kontuez jarduten genuen, beti
giro horretan murgilduta. Zorte handia izan dut ezagututako
jendearekin.
Herrira bueltatu eta proiektu
berri bati ekin diozu. Zer da
egingo duzuna?
Ile-apaindegi/bizartegi ezberdin bat egin nahi dut; orain arte

jendeak ezagutzen duenarekin
zerikusirik ez duena. Ez naiz
ilea moztera bakarrik mugatuko, hori baino haratago iritsiko
naiz. Nire helburua bezero bakoitzari bere estilo propioa aurkitzen laguntzea da; bai orrazkera aldetik, baina baita erropa
aldetik ere (jantzi batzuk ere
izango ditut salgai). Momentuz
horretarako erabiliko dudan
lokala lortzeko azken gestioak
egiten nabil: dokumentazioak,
baimenak… Dena ondo zehaztuta daukadanean nire sare sozialen bitartez jakinaraziko dut.

Ausardia erakusten duzu
proiektu horrekin. Izan ere,
ez dira sasoi onak, oro har,
are gutxiago negozio berri
bati ekiteko. Nork edota zerk
bultzatu zaitu egitasmoarekin
aurrera egitera?
Ni neu animatu naiz proiektu
honi ekitera. Nahikoa muga
jartzen dizkit COVID-19ak arlo
pertsonal eta sozialean (lagunekin egon ezinda, plan handirik
egin gabe…), baina profesionalki ez naute geldituko. Amets
bat badaukat, hori lortzeko lan
egingo dut.
Bakarrik egingo duzu lan?
Edo laguntzarik izango duzu
(gaixorik bazaude edo dena
delakoarekin ezina baduzu)?
Nire asmoa bakarrik lan egitea da, eta denborarekin, nork
daki! Lan handia badago eta
negozioa oso ondo baldin ba-

# ALEX MUGURUZA CORTÉS
iam_thebarber #
doa, agian beste norbaiten
laguntza beharko dut, baina
hasi, bakarrik hasiko naiz.
Ondo baino hobeto dakit zer
den autonomoa izatea, ama
autonomoa dudalako, eta horrelakoetan, katarro sinple bat
izanda ere, lanera joan beharra dago.

Zein aurreikuspen dituzu? Uste
duzu harrera ona izango duela
bizartegiak/ile-apaindegiak?
Harrera ona izango dudala uste
dut, jendeak nire proiektuarekiko interesa jarri duelako. Horren adibide garbia da Ermuko
ile-apaindegi batean ibili nintzela lanean, eta Eibarko jende
asko etortzen zela nik ilea mozteko. Beraz, Ermuan funtzionatu bazuen, Eibarren zergatik
ez? Ingurukoen babes handia
daukat, ondo joango dela esaten
didate; eta gogotik egingo dut
lan, horrela izan dadin.
Noiz egongo da martxan? Zein
ordutegi izango duzu?
Udaberrirako martxan jartzea
da nire helburua, baina COVID-19aren kontu honekin,

udalarekin sinatu beharreko
zenbait baimen nahiko motel
doaz, eta baliteke beranduxeago
zabaldu behar izatea. Erreforma-lanak martxan jartzen direnetik, obrak bi hilabete inguru
iraungo duela aurreikusten dut.
Bezeroen beharrei egokitutako
ordutegiak jarriko ditut, malgutasunez jokatuko dut horretan.

Dirulaguntzarik jaso duzu gazte ekintzailea izateagatik?
Aurten koronabirusaren kontuarekin beste mota batzuetako proiektuetara bideratu dira
dirulaguntzak; beraz, ezinezkoa
izan da. Hala ere, hurrengo urtera begirako laguntzak eskatuko
ditut, jakinaren gainean nago.
Zein bide erabiliko duzu zabalkundea egiteko?
Momentuz Instagrameko kontua erabiliko dut (iam_thebarber), uste dut hori dela erreminta sendoena edota erabiliena
gazteon artean. Horrez gain,
bezero mota guztiengana iristeko, beste hedabide edo medio
ezberdinetan ere egingo dut zabalkundea: irratian, prentsan...
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Oraingoan urte osoko egitaraua bederatzi hilabetetara mugatu badute ere, Eibarko Klub Deportiboko batzordeko kideek
modalitate eta ezaugarri ezberdinetako ekimenak sartu dituzte aurtengo programazioan. KLUB DEPORTIBOA

Deporreko mendizaleek
egutegi osotua prestatu dute
Urte osorako prestatutako egitarauan kontuan izan dute gaur egun bizi dugun osasun-larrialdia eta, horregatik,
martxora arteko irteerarik ez da izango; hori bai, hortik aurrera eta normaltasun bidera gerturatuko garen
itxaropenarekin, urte amaierara arteko hainbat ekimen egingo dira. Tartean izango dira aurreko urtetik datorren
Artzaintza Naturbidea, asteburuetako bestelako ohiko irteerak, Pirinioetara egitekoak, Aste Santuan eta urriko
zubian egingo diren txangoak, trailak, Jardunaldi Mikologikoak, aurten tokatzen den Eibarko Itzulia...

L

ehenengoko hiru hilabeteetarako ez dira ausartu ezer
prestatzen Klub Deportiboko Mendi Batzordekoak:
“Nahiago izan dugu gauzak
konpontzen doazen neurrian
irteerei behar den moduan
eustea”, diote. Horrela, Aste
Santuan hasiko dute denboraldi berria, apirilaren 1etik 5era
arte Lleidako Pirinioaurreko
irteerarekin. Hor San Llorenc
de Morunys inguruko mendateak egingo dituzte: Serra de
Busa, Mola de Lord, Serra del
Verd eta Serra d’Ensija. Hila-

bete bereko 17an Lokiz Natur
Parkerako irteera antolatuko dute, Kontrastan hasi eta
Kanpezuko Urbisun amaitzeko.
Tartean hainbat tontor gaindituko dituzte: 1.255 metroko
Otzamendi, 1.248ko Arnaba
eta, azkenik, 1.121 metroko Perriain, hain zuzen.
Behin maiatzean sartuta, hilabete horretan azken bi urteotan egiten diharduten Artzaintza Naturbideari ekingo diote
berriro: hilaren 1ean horko 10.
etapa burutuko dute, Lizarrustin hasi eta Otzaurteraino joa-

Artzaintza
Naturbideko
beste sei etapa
osatuko dituzte,
Aste Santuko
eta zubietako
irteerekin batera

teko, tartean 985 metroko Balankaleku gaina egiteko; eta
handik hamabost egunera, hilaren 15ean, 11. etapari ekingo
diote, Otzaurtetik Arantzazuraino eramango dien bidetik,
tartean 1.277 metroko Milpiribil gainditzeko. Hilabete horretan egingo da baita Udaberritraila ere.
Eibarko Itzulia
Bi urtetik behin egiten den
itzuli hori ate joka izango dugu
oraingoan, “ondo bidean behintzat”, eta, ohikoa denez, ekai-

…eta kitto!

KIROLAK

1171. zenbakia

naren lehenengo asteburuan
Finalista Egunarekin batera
egingo da, hilabete horretako 5
eta 6ko asteburuan ,hain zuzen.
Badugu denbora, beraz, gure
herriko mendietatik pasatuta
Eibar inguratzen duen irteera
berezi hori prestatzen joateko.
Handik pare bat astera, hilaren 19an eta 20an, Pirinioetako 2000koez gozatzeko aukera
eskainiko zaigu: 2.574 metroko
Anayet eta 3.064ko Garmo Negro izango ditugu zain, gain interesgarriak oso, Casa de Piedra
aterpetxean atsedena hartzeko
aukerarekin batera.
Behin uztailera helduta, 3an
Iparralderako irteera antolatu
dute. 900 metroko Larhun han
izango da, Olette eta Azkaineren arteko bide erdian. 10 eta
11ko asteburuan Pirinioetako
2.000 metroko beste bi mendi egiteko parada eskainiko du
egutegiak: hor Araneko Itzuliaren hirugarren zatiko bigarren
etapa burutuko dute, 2.605 metrooko Tuc del Puerto eta 3.010
metroko Pic de Mulleres egiteko. Artzaintza Naturbidearen
12. etapak ere hilabete horretan izango du hitzordua: hilaren 24an Arantzazun hasi eta
Leintz Gatzagan amaituko da,
1.074 metroko Andarto gaindituta tartean.
Jardunaldi Mikologikoak
Abuztuko oporrak atzean lagata, behin irailean sartuta, Arrateak pasata Artzaintza Naturbidearen 13. etapara helduko
gara, Gatzagain mendatetik
Otxandioraino joateko; tartean,
nola ez, 698 metroko Mirugain
izango dugu zain. Eta azken
asteburuan, hilaren 25ean eta
26an, Picos de Europara joate-
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Krabelin
taldekoek
Eibar inguruko
hainbat ibilbide
prestatu dituzte,
erraz egiteko
helburuarekin
Urkon buzoi berria jarri dute Deporrekoek, aurrekoa zahar geratu zelako.

ko aukera bikaina eskaintzen
zaigu: 2.447 metroko Torre de
Salinas eta 2.614ko Torre de
la Palanca gaindituko dituzte
irteeran parte hartzen dutenek, Collado Jermosoko aterpetxean atseden hartzen duten
bitartean.
Urria hilabete beteena izango da Deporreko mendizaleentzat. Hilaren 2an, hasteko, Artzaintza Naturbidearen
14. etapari egingo diote aurre,
Oletan abiatu eta Barazar mendateraino joateko, bide erdian
954 metroko Saibigain gainditzeko. Urriko zubian, bestalde, Palentziarako txangoa
dute prestatua hilaren 9tik
12ra arte: han San Juan de Redondon hasi eta, La Verdiana
(1.767 metro) eta Peña Tejero
(1.856) zapaldu ondoren, Celada de Roblecedora helduko
dira lehen egunean; ondoren
Santa Maria de Redondo eta
Herreruela de Castilleria lotuko dituzte (2.149 metroko Tres
Mares tartean) eta, azken egunean, 2.089 metroko Cueto de
Comunales eta 2.143ko Valde-

cebollas egin ondoren, Brañoseran amaituko dute "ihesaldia". Hilaren erdialdean, 15etik
17ra arteko asteburuan, Jardunaldi Mikologikoek euren 22.
edizioa biziko dute. Urriaren
23an Artzaintza Naturbidearen 15. etaparen ordua izango
da, Barazar mendatean hasi eta
Sarriako parketxean amaitzeko; Ipergorta, 1.235 metroko
gaina, izango dute hor bidelagun. Eta hilaren amaierako
zubirako Guararako irteera
prestatu dute: Sierra Gabardiella (1.696 metro), Cabeza
de Guara (1.870), Bara/Pico
Aman (1.116) eta P. Sanmiguel
(1.124) gainez gozatzeko aukera
eskainiko die parte-hartzaileei
irteera horrek.
Azarora helduta, urtearen
azken aktibitateei ekiteko gogoa piztuko zaie mendizaleei
eta izango dute zertan disfrutatu. Hilaren 13an 1.551 metroko
Aketegira joango dira, mendi
irteera horretan bertako kobara bisita egiteko. Eta handik bi
astera, hilaren 27an, Lantz-era
joango dira, Zuriain (1.410 m.)
eta Saioa (1.418) gainak egin
eta, Okolinetik pasatuta, Lan-

tzen bertan amaitzeko. Abenduan, bestalde, hilaren 11n ikasturteko ohiko azken bazkaria
egingo dute, Aulesti eta Nabarniz lotu eta gero. Tartean
726 metroko Illuntzar izango
dute zain eta lagun. Abenduaren 24an egingo den Gabontrailak emango dio azken ukitua mendizaleek antolatutako
egitarauari.
Eibarren Oinez
Bestalde, batzordeko Krabelin taldekoek Eibar inguruko
hainbat ibilbide eskaini dituzte www.deporeibar.com/mendia/eu helbidean. Hurrengo
asteetan kaleratuko ditugu
astekari honetan: 1) AmañaSosola-Arrajola-Jardiñeta; 2)
Karabieta-Azkonabitza-Asurtza-Karabieta; 3)Arrate-San
Pedro-Kalamuako laua-Arrate;
4) Karakateko dolmenen ibilbidea; eta 5) Elgeta-IntxortaAsentzio-Elgeta.
Azkenik, arrakastatsua izan
zen oso Coliseoan hilaren 5ean
eskaini zuten "Eibartarrak Cervinon" Egoitz Elduayenen lana:
"Guztiondako tokirik ez eta jendea kanpoan geratu zen". ■
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>>> Ipurua kiroldegian aurreko zapatuan jokatutako partiduan garaipen ezin argiagoa
lortu zuten Fernando Fernandezen mutilek: meritu handikoa, maila bat gorago jokatzen
duen talde bati hamar goleko
aldearekin irabaztea ez delako
egunero gertatzen den zerbait.
Amenabar Zarautz Euskadiko
Kopako final erdietako aurkariak, gainera, denboraldi bikaina dihardu egiten zilarrezko
mailan eta iazko errendimendua hobetu du. Eibartarrak hasieratik nagusitu ziren eta estu
hartu zituzten kostaldekoak,
“fin defentsa jokoan eta zorrotz
erasotzerakoan, kontzentrazio maila handiarekin”, atsedenaldirako gol batzuen koltxoiarekin erretiratzeko. Hortik
aurrera ere ondo eutsi zioten

1171. zenbakia

Maila goragoko Zarautzi
irabazita Hierros Servando
aurrera Euskadiko Kopan

Joko serioa erakutsi zuen Eibarko eskubaloi taldeak partidu osoan.

eibartarrek lortutako abantailari. Zuloaga eta Garetxana jokalari garrantzitsuenen baja
izanda ere, taldekideek ondo
hartu zuten norgehigokaren
erantzunkizuna. Jon Barruetabeña izan zen goleatzaile
nagusiena, zortzi golekin, eta
ondo lagundu zioten Axier Gisasolak eta Lander Casadok,
seirekin bakoitzak. Zapatuko 36-26koaren ondoren, eibartarrek Ereintza Aguaplast
izango dute hurrengo aurkaria
Kopan, errenteriarrek Trapagaran gainditu baitzuten aurreko
asteburuan. Horko irabazleak,
azkenik, Asobal Ligako Bidasoa
handia izango du aurrez aurre
Euskadiko Koparen final handian. 1. Nazional Mailako ligari
hilaren 23an ekingo diote berriro Hierros Servandokoek.

Valentziakoa bertan behera
geratu ondoren, Ipuruakoak
Valladolideko txapelketei begira
>>> Valentzian bertako gobernuak pandemiari aurre egiteko
neurriak gogortu ondoren Oinarri taldeen estatuko txapelketa eta Kopa bertan behera
geratu direnez, gure herriko
gimnastek itxaropena dute Espainiako federazioak egutegia
berregin eta datorren asterako
Valladoliden jokatu beharreko
oinarri kategorietako taldeen
txapelketa eta federatuena benetan egin ahal izango direla.
Kadete base taldeak astelehenean, hilaren 18an, aurkeztuko

du bere lana Pisuerga kiroldegian; Zamakola, Arguiz, Apraiz,
Ramirez, Alonso eta Cadavidek
mazoak eta pilotak erabiliko
dituzte prestatzen diharduten
muntaian. Ipurua klubak bi talde aurkeztuko ditu senior mailako txapelketan: senior I taldea
zazpi lagunek osatzen dute eta
azken denboraldian senior eta
junior taldeetako gimnastak
teknikariek baten bildutako
fruitua da; senior P taldea, bestalde, aurreko denboraldietan
oinarri jubenil mailan aritutako

Ipuruako kadete base taldeko seikotea.

eta 2019an Espainiako txapelketan hirugarren sailkatutako
boskoteak osatzen du, hemendik aurrera maila absolutuan

parte hartzeko. Valladolideko
txapelketa horiek 2020ko denboraldikoak dira, azaroa eta
abenduan egitekoak zirenak.

Eibar FT-k Athletic-i irabazi zion
Iberdrola Ligako lehen derbian
>>> Garaipen ezin bikainagoa
eskuratu zuen aurreko domeka
eguerdian Iker Dorronsorok
zuzentzen duen taldeak bilbotarren aurka maila gorenean
jokatzen zuten lehen derbian.
Aurretik, gainera, jokalari bat
gutxiagorekin geratu zen Eibarko taldea; baina, aurkariei ondo
eusteaz gain, jakin izan zuten

partiduaren amaieran alde izan
zuten penaltia gauzatzea. Emaitza horrekin eibartarrak erditik
gora daude sailkapenean eta
bilbotarrei, esaterako, sei puntuko aldea kentzen diete. Gizonezkoen lehen taldeak, bestalde, Levanterekin galdu zuen
eta domekan Kopako partidua
izango dute zain Madrilen.
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Errugbiko talde nagusiek
domekan jokatuko dituzte
asteburuko partiduak
>>> Ea oraingoan arazorik ez
dagoen eta Ohorezko Mailan
jokatzen duen emakumezkoen
Avia Eibar Rugby taldeak etzirako, goizeko 11:00etarako,
iragarrita duen partidua jokatu ahal duen. Ondo ezagutzen duen aurkaria izango du
parean Valentzian, igoera fasean aurkari zuzena izan zuen
Les Abelles taldea, hain zuzen
ere. Oso partidu garrantzitsua
izango da denboraldiaren nondik-norakoak zehazte aldera.

Ohorezko B Mailako gizonezkoen taldeak, bestalde, zirt edo
zart egin beharko du domekan,
16:00etatik aurrera, Unben
jokatuko den norgehiagokan,
sailkapenean atzetik duen talde bakarraren, La Unicaren,
bisita izango baitu; puntu horiek etxean geratzea komeni
da. Bestalde, aurreko zapatuan
Euskal Ligan debutatu zuen
emakumezkoen bigarren taldeak galdu egin zuen Bera Berarekin (19-26).
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Lopezek jarraituko du Txirrindulari
Elkartearen presidente karguan
>>> Azken legegintzaldian elkarteko presidentea izandakoa
izan zen kargurako aurkeztu
zen bakarra aurreko zapatuan
egindako ez ohiko batzarrean
eta bertan bildutakoek txaloka
hartu zuten Angel Lopezek beste lau urterako funtzio horiek
betetzeko agertutako prestutasuna. Batzar horretako gai-zerrendaren puntu bakarra izan
zen aipatutakoa. Aurretik Coliseoan bertan egindako ohiko batzarrean azken ikasturteko kontuak onartu ziren eta
baita denboraldi berrirakoak
ere. Zuzendaritza berrian hiru
aldaketa egotea onartu ziren
eta, Angel Lopez presidentearekin batera, Juan Carlos San-

tos (presidenteordea), Joxemari Guerra (idazkaria) eta Jon
Kruzelaegik (diruzaina) osatuko dute berau. Pandemiak
markatutako ikasturtearen
laburpena egin zuten ekitaldian: denboraldiaren hasieran
jokatutako Udaberri Saria eta
urrian “ahalegin berezia eginez”
jokatutako Valenciaga Memoriala izan dira egutegiak azkenean “baimendu” zituen proba
bakarrak, biak ere arrakasta
handiz burututakoak. Azkenik, bazkideei bileran gogoratu
zitzaien zikloturista lizentziak
berritzeko aukera dutela klubaren bulegoetan hilabete honetako eta otsaileko eguaztenetan,
19:00etatik 20:00etara.
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<<< ENEKO ANDUEZA • “Los toros, desde la izquierda” liburuaren egilea >>>

“Zezenen munduko historian
ezkerreko diskurtsoaren
ezaugarriak aurki ditzakegu”
Zezenketek berdintasunaren bidean egindako historia erreibindikatzen du orain dela urte batzuk Peña Taurinako
presidentea izandakoak. Urtebete baino gehiago darama zezen-plazarik bisitatu gabe Eusko Legebiltzarrean
PSE-EEko bozeramailea denak. Bestelako ekarpena egin nahi izan du entsegu berriarekin.
Zein helbururekin kaleratu
duzu entsegua? Zer azpimarratu nahi izan duzu, zezenen
munduko historiari eta datuei
erreparatuz?
Batez ere, zezenen munduaren
arloan ezkerreko alderdien aldetik nabaritu dudan konplexuarekin amaitu nahi izan dut,
guzti horrek eskumako alderdiek, bereziki ultraeskumakoek
instrumentalki euren alde erabiltzea ekarri dutelako. Zezenaren inguruko jaia ez delako ez
alde batekoa ez bestekoa; ezin
daitekeelako politikoki eztabaidatu, sentimenduen kontua
delako beste ezeren gainetik.
Zezenen munduaren tradizioa
ez da batena, ez besteena; norberak ikusi eta sentitzen duenak agintzen du arlo horretan.
Zergatik ipini diozu izenburu
hori liburuari? Aipatu duzun
eskumaren bereganatzetik
abiatuta akaso?
Hori ere bai, baina ezkerreko
ikuspuntutik badugulako zelan
ulertu zezenen mundua, hor badagoelako lotura bat, historian
hainbat kasu eta alditan erakusten zaiguna. Ezker ideologiaren
zantzu ugari aurkitu ditzakegu
historia horri errepasoa eginez.
Liburuaren azala ere nahiko
deigarria da, ezta?
Diseinu kontua da, ez saiatu
bestelako sinbologiarik aurkitzen. Deigarria bada, berehala
nabarmentzen da: letra gorriek
eta hitzen posizioek badute bere
indarra, zergatik ez onartu...

ratur lehiaketa batean. Hala eta
guztiz, hirugarren liburua da
orain kaleratu berri dudan hau
eta banabil laugarren bat ere
prestatzen; hurrengo horrek
politikaren bueltan jardungo
du. Inoiz ere ez dut izan asmo
handirik arlo horretan: idaztea
gustatzen zait, ez dago besterik,
eta bitartean gozatzea dut helburu bakartzat.

Baina esandakoa, diseinua da
batez ere.

Zezenak ekologia, feminismoa eta justizia sozialarekin
lotu dituzula badakigu. Nondik lotura hori?
Gertaera asko daudelako zezenak ezkerreko ideologiarekin
lotzen dituztenak. Hor ditugu, esaterako, justizia sozialarekin lotu daitezkeen hainbat
esparru: zelan sortu zuten bere
sasoian subalternoen sindikatua, zelan joan ziren egituratzen
zezen-plaza monumentalak,
azken horien kasuan aforoa
handitu eta herri xeheari ere
tokia egiteko, sarrera merkeagoekin... Ekologiaren ikuspuntutik ere argi dago lotura,
ganadutegien lana ezinbeste-

koa delako tauromakian, oinarri-oinarrizkoa mundu horri
jarraitzen diogunentzat. Feminismoaren inguruan gauza
bera: izan ziren sasoiak emakumezkoek debekatuta zutela
toreatzea, baina borroka feministari ezker II. Errepublikan
legea aldatzea ahalbidetu zuten. Fase hori errepikatu egin
zen trantsizioan, eta borroka
berri horrek epaitegietan berdintasun hori berreskuratzea
ekarri zuen.

Aurretik ere hainbat aldiz idatzi duzu zezenen munduaren
inguruan, ezta? Saririk-edo,
azpimarratzekorik?
Aspaldiko kontuak dira horiek... Baina bai, orain hogei
bat urte parte hartu nuen lite-

Izan duen oihartzunarekin pozik zaude? Larregizkoa izan
bada, zein neurritan?
Harrera ona izan du liburuak,
arlo guztietatik ikusita gainera.
Ez gaude kexatzeko moduan,
zorionak ematera jende asko
hurbildu zaidalako. Produktu bitxitzat hartu dute askok,
eta sortu du giroa horren inguruan. Horrek ez du kentzen
oihartzun pixka bat izan duten
intrantsigente batzuen jarrerak
ez direla atseginak izan, baina
zer egingo diogu? Erosoagoa
da beti jendea hitz politekin
datorkizunean gaizki esaka baino... Hala ere, harrerarekin oso
pozik gaude.
Zaleen eta aurkakoen arteko
eztabaidetan, zerk egiten du
kale gutxieneko adostasun
puntura ez iristeko?
Zezenketen aurka dauden askok ez dute mundu hori ezagutzen, horren atzean dauden
gauza askoren jabe ez dira. Alde
batekoek zein bestekoek beharbeharrezkoa dugun errespetuarekin jokatu beharko genuke,
hori eskatzen hasiko nintzate-
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ke. Badakigu hainbat ikuspuntu daudela gai horren inguruan
eta kontra egotea ere guztiz normala da: nire bikotea, esaterako, ez da zezenzalea, aurka
dago. Baina emozioen esparruan dihardugu jokatzen, ez
ideologiarenean. Inguruko jendearekin konturatu naiz, euren
begien aurrean hainbat ezaugarri azalduz, pixka bat aldatu
dutela euren hasierako ideia,
nahiz eta jaia euren gustokoa
ez dela jarraitu esaten.

Zezen-zaleok zuen afizioa
ondo saltzen ez duzuela jakin esango zenuke? Zergatik?
Bai, hori argi dago. Askotan
ikuskizunaren bueltan dagoen guztia ez dugulako jakin
behar den moduan erakusten,
eta jaiaren aurka egon diren
mugimenduek sortutako irudiari buelta ematen ez dugulako
asmatu. Gure kalterako izan da
hori guztia, baina errua gurea
ere izan da.
Luis Francisco Esplá toreatzailearen eta bera moduko beste
“filosofoen” aportazioak zelan
ikusten dituzu?
Primeran, ezinbestekoak dira
horrelakoek egin ditzaketen
aportazioak; gehiago ez egotea
pena da, horren falta badago.
Esplák eskaintzen duen bere
bizitzako esperientzia oso baliagarria da, erakusten duelako
baduela formakuntza, kultura
handia barneratu duela eta pentsamendu arloan ere lan handia
egindakoa dela. Guzti horrek
arnasa ematen digu berak bezala pentsatzen dugunoi. Pena da
bera moduko toreatzaile askorik ez egotea. Orokorrean, jende
malguagoa delako, oso erreserbatuak dira gehienak mundu
horretan; diskurtsoa izanik ere,
oso gutxi dira publikoki euren
ideiak erakus-zaleak.
Animaliekiko dugun harremanean alde handia dago kaletarra edo abeltzaina izatean?
Handiegia, batez ere azken aldian handitzen joan dena gainera. Horren zergatia batzuen
eta besteen artean zegoen harremana galtzean ikusten dut
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ren sokamuturretan milaka
gaztek hartzen duten parte...
Han ikusten da jaiak baduela
jarraitzailerik.

“Alde edo aurka
egon, bestela
pentsatzen
duenari
errespetua zor
diogu beti”

“Madrilgo eta
Iruñeako plazak
ditut gogokoen,
serioa delako
bata eta jaigirokoa bestea”

nik, lotura hori apurtzean mundu batek besteak duenarekiko
ignorantzia dakarrelako. Natura izugarria da, oso mundu aberatsa, eta ez ezagutzeak galera
handia dakar guztiontzat; baina
errealitatea hori da. Horrelakoetan aurrera egiteak ondo
egingo lioke diskurtso osoari.

Beste aukera bat da. Eta, eboluzionatzen goazen neurrian, izan
daiteke ere horretara heltzea
akaso. Ez dut txarto ikusten.

Zelan ikusten dituzu zezena hil
gabeko bestelako ekimenak:
forcadoak, errekortadoreak,
enbolatuak, suzko-zezena,
entzierroak...?
Guztiak ditut gustoko, zezenjaiek orokorrean pisu handia
izan dutelako gure herriaren
bilakaeran. Gainera, Euskal
Herrian jai oso herrikoiak direlako, jendearen parte-hartzeak bultzatutakoak. Azpeitian, Deban eta Zestoan zelan
bizitzen duten ikusitea besterik
ez dago. Gure arbasoek lagatako
tradizioei eustea onuragarritzat
jotzen dut.
Aipatutako beste ekimen horietan zezena ez da hiltzen.
Zelan ikusiko zenuke hiltzearena kentzea?

"Cucharesen artean”, zenbatean da zezena artista eta zenbatean toreatzailea?
Bakoitzaren ikuspegiaren arabera eta toreatzailearen pertsonalitatea kontuan izanda
epaitu behar da hori. Zelako
zezenaren aurrean jartzen den
horrel ere badu bere garrantzia, batzuk oso artistak dira,
beste batzuk beste norabide
bat daramate... Meritua, jakina, denena da, animalia baten
aurrean arriskua ere hartzen
dutelako. Pertsonalki, artistak
gustokoak ditut.
Zaletasuna orokorrean jaisten
diharduela esango zenuke?
Nondik begiratzen den! Zezenen mundua zaindu egin behar
dugula argi dago, eta ikuskizun onik ez badugu eskaintzen
hori kalterako izango da... Dena
pikutara joateko arriskua ere
badago. Baina ikusi Azpeitiko
kasua: bertan antolatzen di-

Ikusi duzun azken zezenketa? Gehien gustatzen zaizun
plaza? Nondik ikusten duzu
normalean?
Bizi izan dugun guztiarekin,
2020an jai izan nuen, jakina.
2019an Bilboko Aste Nagusian
izango nuen azkena. Madrilgo eta Iruñeako plazak ditut
gustokoen: Las Ventasekoak
oraindik gordetzen duen seriotasunagatik eta tradizioari eusten dion zorroztasunarengatik;
Iruñeakoarekin, bestalde, ditudan lotura pertsonalak bultzatzen naute gehiago. Entzierroetan parte hartzen dut eta, azken
aldian pixka bat pistoia jaitsi
badut ere, hor dihardugu korrikalari. Eguzkiko “tendido”tik ikustea gustatzen zait: Madrilen “sol y sombra”-n izaten
naiz, eta Bilbon -bertan daukat
abonu bakarra- galeria batean
dut tokia, goiko pisuan. Ahal
badut, behintzat, goitik ikustea
gustatzen zait beti, perspektiba
egokiagoa izateko.
Zaletasuna familiatik datorkizu? Edo zu izan zara “arraroa” etxean?
Zaletasuna, akaso, aitonen aldetik etorriko zitzaidan; biak
zirelako zezen-zaleak. Baina
ni pixkanaka joan naiz egiten,
ikasi ez dakit non ikasi dudan...
Guztiz autodidakta izan naizela
esango nuke.
Eibarko zezen-plazaren gaur
egungo egoera zelan ikusten
duzu? Penarik bai?
Pena, eta handia gainera. Zezen-festarik gabe hainbeste urtetan egotea... Peña Taurinako
presidente karguan eman nituen urte guztietan nire ahaleginak egin nituen horrelako
puntura ez heltzeko, kontzientzia behintzat garbi daukat...
Beste batzuek ez dakit... Baina
lehen esandakoa, gureak diren gauzak ez baditugu behar
den moduan zaintzen, halako
batean honako puntuetara hel
gintezke.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SOFIA MACHIN • ABESLARIA

“Ez dugu baztertzen etorkizunean
gure abesti propioak sortzea”
Orain dela pare bat urte musika-proiektu bati ekin zion Sofia Machin eibartarrak
Leioako Publizitate Fakultatean ezagututako Ander Lopez ikaskidearekin batera.
Pandemiaren eraginez ia urtebetez proiektua geldi izan du bikote abeslariak.
2021.urtean berriro ere musikari heldu eta martxan jarri dira burubelarri lanean.
Zer da egiten duzuena? Nola
hartu zenuten proiektua abian
jartzeko erabakia?
2018. urtean ekin genion musika-proiektu honi. Ander eta
biok unibertsitateko lagunak
ginen, eta hobby-a partekatzen
genuen: musika. Behin elkartu
eta abesten hasi ginen, eta ikusita emaitzak itxura ona zuela, Youtubeko kanala sortu eta
edukia igotzen hastea erabaki
genuen. Ez zen aurrez pentsatutako erabakia izan; nahiko
espontaneoa izan zen.
Argitaratzen duzuen edukia
oso landuta dagoela antzematen da. Lan handia egongo da
guzti horren atzean…
Ez dugu landu gabeko edukirik igotzen. Argitaratzen den
guztiaren atzean lan eta ahalegin handia dago: abestien au-

keraketa, lanketa, grabaketa...
Entsegu kontuak honela antolatzen ditugu: audioaren lanketa eta grabaketa Bilbon egiten
dugu, eta irudi eta argazki arloa,
ordea, Eibarren. Gustatzen zaiguna egiten dugunez, esaerak
dioen bezala “gogoko tokian
aldaparik ez”.

Zergatik izan duzue geldi
proiektua hilabete batzuetan? Zer dela eta erabaki duzue berriro hastea?
Ander Bilbokoa denez eta ni
eibartarra, pandemiaren eraginez ezin izan gara elkartu
grabaketak egiteko; beraz,
pandemiak iraun bitartean
geldialdia egin behar izan
dugu ezinbestean. Hasieran
bideodei bitartez lan egitea
erabaki genuen, baina, emaitza ikusita, nahiago izan ge-

Gaur zabalduko dute Portalean
Mariano Arsuagaren margolanak
biltzen dituen erakusketa
Gaur arratsaldean, 19:00etan,
zabalduko dute Portaleko erakusketa aretoan “A tientas”,
1988tik 2020ra bitartean Mariano Arsuagak egindako pinturak biltzen dituen erakusketa.
Artistaren berbetan, “pinturak
ez ditu ongi onartzen definizio
zehatzak. Ez eta azken hogeita
hamar urteotan egin dudan lanak ere, zeina, erakusketa honen izenburuak dioen bezala,
poliki eta ziurgabetasunez egin

dudan”. Erakusketa honetan
formatu handiko 25 koadro erakusten ditu artistak, hainbat
serie eta garaitakoak. Horrekin
batera, obra berrienaren aukeraketa bat ere ipini du ikusgai,
“azken hilabete arraro hauetan,
kontzentratuta, nekaezin, pintatu dudana”.
Otsailaren 9a arte egongo
da zabalik erakusketa, martitzenetik domekara, 18:30etik
20:30era.

nuen elkartzeko aukera izan
arte itxarotea.
72.000 jarraitzaile baino gehiago dituzue Youtuben. 8.000
baino entzule gehiago Spotifyn eta 4.000 jarraitzailetik gora Instagramen. Ez dira
gutxi. Nola lortu duzue hain
denbora laburrean hainbeste jarraitzaile izatea?
Guk beti esaten dugu arrakasta lortzeko gakoa konstantzia
dela; astero-astero abesti bat
argitaratzeko konpromisoa
hartu genuen, eta horrela bete
genuen gure hitza. Jarraikortasun hori izan zen jendea gure
abestietara engantxatu zuena,
eta horrek mantentzen zituen
gure entzuleak domekero gure
bideo berriaren zain.

Nolako harrera izan duzue
bigarren saiakera honetan?

Egia da kriston beherakada igarri dugula gure entzule-kopuruan, baina guztiz ulergarria da.
Azken batean, ia urtebetez ez
dugu edukirik igo, eta jarraitzaileak galtzea normala da. Hala
ere, pozik gaude bigarren saiakera honetan izandako harrerarekin, jendeak jarrera positiboa
erakutsi du gure itzuleran.

Zein aurreikuspen dituzue
zuen proiektuarekin hemendik aurrera?
Gure helburua lehengo ohiturei eustea eta asteroko edukia
argitaratzea da; hasteko, orain
arte bezala. Baina, etorkizun
hurbilean, nork daki! Ez dugu
baztertzen abesti propioak egitea, ezta gutxiagorik ere. Gure
egitasmoen barruan guk sortutako edukia argitaratzea ere
sartzen da, noski.
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Gurasoak Martxan hitzaldi zikloa

Xabier Leteren omenez arituko
dira hilaren 29an, Coliseo
antzokiko oholtza gainean
Abenduan estreinatu zuten
“Loreak eta Zauriak” izenburuko ikuskizunarekin etorriko
zaizkigu Coliseo antzokira Joserra Senperena (pianoa), Xabier
San Sebastian (ahotsa, gitarra),
Beñat Gaztelumendi (bertsoak)
eta Quico Pugès (biolontxeloa),
hilaren 29an, 19:00etan. Diotenez, “Loreak eta Zauriak” Xabier Lete omendu nahi duen

diziplina-arteko emanaldi bat
dela diote: “Bere kantuak gogoratzeaz gain, bere kantuen
eta bere melodien bidez gaur
egun bizi dugun jendarteari
begiratuko dion proposamena da”. Sarrerak 10 euro balio
du (7 euro Coliseoaren Laguna
txartelarekin) eta aldez aurretik eros daiteke, Coliseoan zein
Kutxaban-en bidez.

Urtarrilaren 19tik martxoaren 16ra bitartean izango dira
“Gurasoak martxan” hitzaldiak, 18:00etatik 19:30era, Portaleko lehen solairuan. Oraingoan, berriro ere, on line edo
presentzialki parte hartzeko aukera egongo da eta derrigorrezkoa da izena ematea, Gizartekintzan (gizartekintza@
eibar.eus) edo, bestela, ikastetxeetako Guraso Elkarteen bidez. Baikarak emango ditu hitzaldiak eta hauek dira: “Eboluzio eta nortasunaren garapena” (urtarrilak 19, euskeraz),
“Disciplina positiva y acuerdo/establecimiento de normas”
(otsailak 2, gazteleraz), “Estrategias de comunicación y
resolución de conflictos” (otsailak 16, gazteleraz), “Nuevas
tecnologias y redes sociales” (martxoak 2, gazteleraz) eta
“Inteligentzia emozionala” (martxoak 16, euskeraz).

Familientzat Mindfulness tailerra
6 eta 11 urte bitarteko seme-alabak
dituzten familiei ongizatea hobetzeko baliabideak eskaintzeko asmoz,
Udalak Mindfulness tailerra antolatu du. Ikigaik eskainiko ditu saioak,
zortzi zapatutan, urtarrilaren 23an
hasita. Portalean izango da ikastaroa,
17:00etatik 18:30era. Saioak jolas,
ipuin, dantza edo antzerki-tekniken
bidez egingo dira. Matrikulazioa zabalik dago eta eskabideak online egin daitezke, esteka honetan: https://formularioak.eibar.eus/mindfulnesstailerra. Ikastaroa Udalak
diruz laguntzen du eta 25 euro balio du Eibarren erroldatutakoentzat (50 euro gainerakoentzat).

Dorleta Kortazar ipuin
kontalariak “Zu eta ni” saioa
egingo du urtarrilaren 30ean
Zapatuko Ipuinaren hurrengo
saioa urtarrilaren 30ean izango
da, 18:00etan Portalean (areto
nagusian). Dorleta Kortazar
Alkoz ipuin kontalariak “Zu eta
ni” izenburukoa eskainiko du,
eta honakoa dio egingo duen
saioaren inguruan: “Gutako
bakoitza garrantzitsua garelako, barruan daramagun ar-

giak ematen diolako kolorea
munduari. Laguntasunean,
hezkidetzan, berdintasunean,
errespetuan eraikitako ipuinak”. Plazak mugatuak dira eta
izena eman beharra dago, urtarrilaren 23tik aurrera, liburutegia@eibar.eus helbidean edo
943708437 telefonoan. Saioa 3
urtetik gorakoentzat da.

Bihar ez da zinerik egongo
Bihar egun osoan erabiliko dute Coliseo antzokia “Goazen 7.0” ikuskizunerako eta, hori dela eta, ezin izango dute
ohiko zine emanaldirik eskaini zapatuan. Izan ere, ETBko telesaileko aktoreak protagonista dituen ikuskizunaren
hiru funtzio antolatu dituzte (12:00etan, 15:00etan eta
17:00etan).
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Telebistan lehenik, Coliseoan gero
Hibai Etxebarriaren eta Eibarko Koro Gaztearen maitasun istorioak bizirik jarraitzen du. Gernikako musikariaren
‘Goxokiak’ diskoan elkarrekin ‘Sartu aurretik jo’ abestia kantatu ondoren, elkarlanean jarraitzen dute oraindik.
Hilaren 18an ETB1-eko Ilaski Serranok zuzentzen duen ‘Ahoz aho’ saioan izango dira, eta 22an Coliseoan kontzertua
eskaini behar zuten, baina Udalak atzeratzea erabaki du.

H

ibai Etxebarriaren eta
Eibarko Koro Gaztearen bideak ETB1-eko
‘Ahotsak’ saioan gurutzatu ziren. Telebistako tira-birak tarteko, harreman berezia sortu
zen euren artean eta ‘Goxokiak’
lanean, musikari gernikarraren
azken lanean, ‘Sartu aurretik jo’
abestia elkarrekin abestu zuten.
Abestia abesbatzarekin kantatzeko konposatu zuen espresuki eta lan handia egin zuten
grabatu ahal izateko, 12 orduko
grabaketa izan baitzen.
‘Sartu aurretik jo’ abestian
elkarlanean aritu ondoren, zuzenekoa elkarrekin prestatzen
hasi ziren Hibai eta Eibarko
Koro Gaztekoak, eta hilaren
18an, astelehenean, prestatutakoaren zatitxo bat ikusteko
aukera izango dugu ETB1-en
Ilaski Serranok astelehenetik
barixakura 16:00etatik aurrera aurkezten duen ‘Ahoz aho’
saioan. “Abesbatzako Jurgen Landa, Garazi Aizpurua,
Ainhoa Beorlegi eta June Egu-

renekin joango naiz diskoari buruz berba egin eta eurekin pare
bat abesti kantatzera”, Hibaik
kontatu digunez.
Kontzertua atzeratuta
‘Ahoz aho’ programan agertu eta
gero, Hibaik eta Eibarko Koro
Gazteak kontzertu berezia eskaini behar zuten hilaren 22an
Coliseoan. “Den-dena oso ondo
eta maitasun handiz prestatzen
ibili gara, entsegu orokorra egin
dugu eta, bat-batean, kontzertua atzeratzen dela esan digute”, kontatu zigun Hibaik berria
jakin eta ordubetera: “Goxokia
ahotik kendu digute”.
Musikariek ez zuten berria
espero eta pena handiz jaso zuten, baina Hibaik arlo positiboa
ikusi nahi dio egoerari eta zuzenekoa gehiago lantzeko erabili nahi du denbora hau. “Data
berria noiz jarriko duten zain
gaude, baina orain arte egindakoa hor dago eta lana fintzen
jarraituko dugu”, aipatu zigun
telefonoz. “Entseguetatik oso

Hibai Etxebarria
eta Eibarko Koro
Gaztea ETB1-eko
’Ahoz aho’ saioan
izango dira
astelehenean

pozik atera gara eta abestiek
oso ondo funtzionatzen dutela uste dugu”. Dena dela, ulertzen du abesbatzakoen pena eta
beretzat ere ez da erraza izan
bandako musikariei kontzertua
atzeratzen zela abisatzea.
Pandemiaren ondorioz gaur
egun bizi dugun egoerarekin eta
aste honetan neurri murriztatzaileagoak hartu direla kontuan hartuta, Eibarko Udalak
kontzertua atzeratzea erabaki
du. “25 lagun gaude eszenatoki gainean eta, ikuskizuna egin
badaiteke ere, ez du oso irudi
ona ematen”, Hibaik esan digunez. “Momentu egokiago baten
zain egon beharko gara, gauzak
behar den bezala egiteko”.
Kontzertura begira berotzeko, Hibaik esan digunez, entseguetan hainbat bideo grabatu
dituzte eta posible da kontzertua egin bitartean bideo hauek
ikusteko aukera ematea sare
sozialen bitartez. Goxokia pixka bat dastatu ahal izango dugu
behintzat. ■
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ZERBITZUAK

Telefono
jakingarriak
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

Farmaziak
BARIXAKUA 15

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 16

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 17

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ASTELEHENA 18

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 19

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUAZTENA 20

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 21

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

BARIXAKUA 22

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

GAUEZ BETI, 2020an,
Izpizua (Ibarkurutze, 7)

1171. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•

Enrique Yraolagoitia Bilbatua. 77 urte. 2021-1-5.
Javier Pildain Etxeberria. 70 urte. 2021-1-5.
Gabi Romero Sainz. 99 urte. 2021-1-5.
Emilkia Alonso Perez. 80 urte. 2021-1-8.
Susana Noemi Pola Sanchez. 66 urte. 2021-1-9.
Ana Maria Miguel Lopez. 87 urte. 2021-1-9.
Juana Irigoien Oria. 84 urte. 2021-1-10.
Siso Labrador Solorzano. 53 urte. 2021-1-12.

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Jaiotakoak
•
•
•
•

Marco Agote Portu. 2020-12-16.
Roma Gomez Diaz. 2021-1-2.
Julia Holgin Garcia. 2021-1-4.
Marcos Ayuso Alonso. 2021-1-6.
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Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

688 62 76 89

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.

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, ENEKO,
txapeldun!!!!
Astelehenian 4 urte
bete zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

LEIRE dakat izena,
8xan egin nittuan 6
urte. Eskerrik asko
danori. Onenak zarie.

Zorionak, EIDEN!!
20xan 4 urte
egingo dozuz-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, AINHOA,
bixar urtiak beteko
dozuz-eta. Musu
haundi bat etxekuen
eta, batez be, Mikel
eta Xabaten partez.

Zorionak, IERA!
Atzo urtetxua bete
zenduan-eta. Musu
eta besarkada
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MALEN,
prexioxi! Gaur
6 urte betetzen
dozuz-eta. Primeran
ospatu famelixia eta
lagunekin. Asko maite
zaittugu!

Zorionak, ANER,
atzo 10 urte bete
zenduazen-eta.
Liberen partez
belarri-tirakada
haundi bat, eta musu
bat danon partez!!

Zorionak, MAREN
gaur 9 urte betetzen
dozuz-eta. Musu
haundi bat famelixa
guztiaren eta,
batez be, Noah eta
Nahiaren partez.

Zorionak, PAULE!
Hillaren 9xan 2 urte
bete dozuz-eta! Musu
erraldoiak etxekuen
partez! Asko maite
zaittugu.

Zorionak, JANA (bixar 13 urte egingo
dozuzelako) eta PABEN (domekan 39 beteko
dozuz-eta). Ortiz de Zaratetarron bixori,
famelixa guztiaren partetik.

Zorionak, INTZA!!
Bixar 6 urte beteko
dozuz, neska haundi!
Ondo-ondo pasauko
dogu ospakizunian!
Patxo haundi bat
famelixa guztiaren
eta, batez be,
Manexen partez.

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, MALEN,
gaur 9 urte egitten
dozuzelako. Ondoondo pasa eguna.
Famelixaren partez.

ZINEA COLISEO
1 ARETOA

2 ARETOA

ANTZOKIA

ANTZOKIA

• 17an: 19:00
• 18an: 19:00

• 17an: 16:00, 19:00
• 18an: 19:00

• 17an: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 18an: 19:00

• 17an: 16:00

“Perfumes”

“Deseando amar”

“Salvaje”

“Elfkinak”
Zuzendaria: Ute Vor Münchow

Zuzendaria: Gregory Magne

Zuzendaria: Wong Ker Wai

Zuzendaria: Derrick Borte
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Iragarki laburrak

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko
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

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan

•• Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 662012834.
•• Senar-emazte gazte eta arduratsuak
(erreferentziekin) pisua hartuko luke
alokairuan. Tel. 689571882.

3. LOKALAK
3.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

•• Jubilazioa dela-eta, martxan dagoen
ileapaindegia salgai. Tel. 600820108.
•• Garajea erosiko nuke Ego-Gain edo
Ardantza aldean. Itxia edo plaza trasteroarekin. Tel. 646369330.
•• Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

•• Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
•• Neska eskaintzen da tailerrean edo
tabernetan lan egiteko, garbiketan
jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
610822495.
•• Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Orduka. Tel. 662012834.
•• Neska arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 612574783.
•• Mutil arduratsua eskaintzen da garbiketak egiteko eta mendian edo baserrian lan egiteko. Tel. 602188264.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (ziurtagiriarekin) eta etxeak
garbitzeko. Orduka. Tel. 667060292.
•• Neska arduratsua eskaintzen da asteburuetan nagusiak edo umeak zaintzeko (ikastaro sozio-sanitarioa eginda)
eta garbiketak egiteko. Tel. 631342098.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta etxeko-lanak egiteko. Tel.
722455875.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 631420272.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 722129648.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 632642320.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientziarekin. Tel. 634048228.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka eta arratsaldez. Tel. 660542155.
•• Emakume filipinarra eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Ingelesez ere egiten du berba. Tel. 661874548.

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 602850826.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko (gauez edo ospitalean baita) eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Orduka.
Tel. 631950442.
••

4.2. Langile bila

•• Esteticiennea eta tatuatzailea behar
dira Eibarko ilepaindegi batean. Langiro bikaina. Tel. 678674250.
•• Ileapaintzailea behar dugu. Tel.
619928881.

5. IRAKASKUNTZA¡
5.2. Eskaintzak

•• LH, DBH eta Batxilergoko laguntzaklaseak 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 taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677 592509. Alberto.

6. DENETARIK¡
6.1. Salgai

•• 3 plazako sofa zuria salgai. Funda aldatzeko aukerarekin. Ia berria. Prezio
onean. Tel. 606882043.

6.3. Galdu/Aurkitu

•• Akondiarako bidean mendiko eskiaren
larrua topatu nuen. Jabea kirolgegitik
pasa dadila.

