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Eskutitzak Astean esanak

NARRU.- Aurpegi gogorra. "Harek lotsabagiak eukan arpegixa ta narrua". 
NARRU TA HAZURRETAN GELDITTU.- Hezur hutsetan, erabat argalduta geratu. "Na-

rru ta hazurretan geldittu da gizajua, hiru hillabeteko gaixuakin."  "Itxura bako gizon argal bat sartu zan; 
azala ta azurra bakarrik agiri jakozan". 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Oharra

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko orduan 
gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak 
sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. Horrez gain, 
nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dago-
kionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Luzera 
hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori 
beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu 
iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko bertan 
kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 

Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea 
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso eta orden 
horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke (Urkizu, 
11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

Erredakzioa

“Eskolara joatea hiru urte baino lehen ez da haurrak duen behar 
bat, etxean hurbilekoekin egotea besterik ez baitu behar. Hiru 
urterekin heldutasun mugarri oso inportante bat gertatzen da: 
pertsona maitatuen irudia barnean eramateko gaitasuna eskura-
tzen dugu. Hau da, ama nirekin ez badago ere, barnean daramat 
bere irudia, eman didan segurtasuna, eta horrek laguntzen dit 
mundura ateratzen indartsu eta lasai. Noski, hori prozesu luzea 
da, eta horregatik ez da berdina bi urterekin edo lau hilabeterekin 
joatea eskolara. Lehe urtea oso garai delikatua da, ulertu beharko 
genuke kasik haurdunaldiaren luzapen moduko bat bezala, oso 
heldu gabe jaiotzen garen espeziea garelako, oinez ez jakiteak 
erakusten digun bezala. Lehen urteko mendekotasun erabatekoari 
erantzuten jakitea ezinbestekoa da”.

ANE ABLANEDO, hezitzaile eta haurren terapeuta

"Azken egunetako benetako albiste ona izan da koronabirusaren 
aurkako txertoa eraginkorra dela jakitea. Itsasontzia ondoratu 
baino lehen, txalupetara igotzea izango dugula, alegia. Halaxe egin 
dute Osakidetzan goi-kargua duten zenbait profesionalek. Txertoa 
hartu nahi izan dute beraien txanda iritsi baino lehen. Ba ote mezu 
baikorragorik txertoaren eraginkortasunaren inguruan? Ez dago 
marketing kanpaina hoberik. Horiek egin badute, ez da hain txarra 
izango. Ez al genituen frogarik nahi? Hortxe hoberena. Gizakia 
berekoia da, ez tontoa”.    

GAIZKA LASA, zutabegilea
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Otsailaren 6an Eizagako zabortegia hondoratu eta bi langile 
hartu zituen azpian, autopista ere moztuz. Ipurua Merkatu Pla-
za auzoko elkargune bihurtzeko lehenengo bilera egin zuten. 
Ikasenpresa Azokaren IX. edizioa hartu zuten Untzagak eta 
Txaltxa Zelaik. Lorelei musika taldearen bueltan zuzenekoa 
eskaini zuten Coliseoan. Eibartar askok eraman zituzten san-
blasak bedeinkatzera herriko elizetara. Euskadiko jaurtiketa 
luzeen txapelak Eibarko Klub Deportibokoen esku geratu ziren. 
Ibañez anaiek urrezkoa eta brontzezkoa irabazi zuten Espainia-
ko karate txapelketan. Mateo Guilabert-ek argazki-erakusketa 
zabaldu zuen Untzagako jubilatuen etxean.      

1- Zabortegia eguen arratsaldean hondoratu zen, autopistarai-
no iritsiz. 2- Sanblasak bedeinkatzeko ohiturari eutsi zitzaion 
beste behin. 3- Ipuruan auzoko elkargunea egiteko proiek-
tua abiatu zuten. 4- IX. Ikasenpresa Azokan EAEko ikasleen 
proiektuak erakutsi ziren. 5- Loreleik bere bueltako kontzertua 
eskaini zuen gurean. 6- Ibañez anaiek duten maila bikaina era-
kutsi zuten Espainiako txapelketan.
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>>>  Urteroko moduan, eguaz-
tenean eibartar askok eraman 
dituzte San Blas opilak elizara 
bedeinkatzera, baina pande-
miak aurtengo jai eguna lu-
zaroan gogoratzeko moduko 
irudiak laga dizkigu aurten: 
eliza barruan zein kanpoan, 
jende guztia maskararekin, 
pertsona batetik bestera gorde 
beharreko distantzia zainduta 
eta ospakizuna bera ere sekula 
baino laburragoa. 

San Andres elizan birritan, 
11:00etan eta 12:00etan be-
deinkatu zituzten sanblasak 
eta, gainera, opilak bedeinkatu 
ahala, jendea elizatik kanpora 
irtetzen joan zen, pilaketak 
saihesteko. Gutxi batzuk bai-
no ez ziren animatu kanpoko 
irudiekin argazkia egitera, gai-
nera. Hala ere, eta oztopoak 
oztopo, aurten ere San Blas 
eguneko ohiturari jarraitu zaio 
herrian. 

>>>  Udalak Obra eta Hirigin-
tza arloan aurten egingo dituen 
inbertsio nagusiak ezagutzera 
eman zituzten martitzen goi-
zean egindako prentsaurrekoan 
Jon Iraola Obra eta Hirigin-
tza zinegotziak eta Ana Telleria 
Ogasuneko zinegotziak. Esan 
zutenez, ekitaldi honetarako 
proiektu garrantzitsuenen ar-
tean, Ubitxa eta San Kristobal 
auzoetako irisgarritasuna hobe-
tuko duten bi igogailu publiko 
berriak eraikitzea, Mirabasoko 
baso-lorategia eta Sakun ingu-
ruan baratze ludikoak sortzea 
daude eta, horiek gauzatzeko, 
1.300.000 euro inguru erabi-
liko dira.

Hemendik egun gutxira, 
2021erako Udal Aurrekontua 
behin betiko onartu eta gero 
aterako dute igogailuen obra 
lehiaketara eta lanek 800.000 
euro inguruko kostua izango 
dute. Jon Iraolak azpimarratu 

zuenez, “bi auzoetako bizila-
gunek egindako lana oso na-
barmena eta eskertzekoa da, 
hasieratik izan baitira proiek-
tuaren benetako bultzatzai-
leak”. 

Aurten egingo diren beste bi 
proiektu nagusiak, bestalde, 
Ingurumen arloarekin elkar-
lanean gauzatuko direla nabar-
mendu zuen Iraolak. Miraba-
soko baso-lorategia Elkarrekin 
Podemos udal taldearekin lor-
tutako akordioari esker egin-
go dute eta, horrekin batera, 
Sakun inguruan 25/30 ortu 
egingo dituzte, horien kudea-
keta herritarren esku lagata. Bi 
proiektu horietarako 500.000 
euro erabiliko dira. Aipatuta-
koekin batera, Andretxea be-
rriaren proiektuak lehentasu-
na duela azaldu zuten eta, “EH 
Bildurekin aurtengo aurrekon-
turako lortutako akordioari 
esker”, aurten gauzatuko da.

Milioi bat eurotik gora 
erabiliko dituzte aurtengo 
obra nagusiak egiteko

Pandemiak baldintzatuta, baina 
bedeinkatu ditugu sanblasak
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>>>  Debabarrenean 2020an 
hondakinen %55,26 gaika batu 
zuten, 2019an baino %1,24 
gehiago. Herritar guztien ar-
tean 371 tonatan murriztu da 
birziklatu ezin diren hondaki-
nen kopurua. Iosu Arraiz man-
komunitateko lehendakaria po-
zik agertu da datuekin. 2020an 
2019an baino 403 tona gehiago 
bildu dira gaika.

“Debabarrena osatzen dugun 
guztion emaitza da eta zentzu 
horretan esker hitzak ditut es-
kualdeko herritar guztientzat. 
Are gehiago hain urte berezia 
izan den honetan. Apurka-
apurka geroz eta gehiago bir-
ziklatzen dugu, hondakinen 
sorrera gutxitzeko joerak har-
tzen ari gara eta ondorioz, gure 
ingurunea geroz eta gehiago 
zaintzen dugu. Ondo goaz, bai-
na ezin gara erlaxatu. Manko-
munitatean 2030ean %70eko 
biriziklapen-tasan egotea ezarri 
dugu estrategia eran eta bide 
horretan atzera pausurik eman 
gabe jarraitu behar dugu, el-
karlanean“, adierazi zuen Iosu 
Arraiz Mankomunitateko pre-

sidenteak, iazko datuak azaltze-
ko emandako prentsaurrekoan.

Aipamen berezia merezi du 
errefusaren zatikian lortutako 
hondakin murrizketak. Man-
komunitateak urrian aurkeztu 
zuen plan estrategikoan helbu-
rutzat ezarri zen urtero erre-
fusa edo birziklagarria ez den 
zatikian 522 tona murriztea. 
2020an, urte erdian, errefusa 
371 tonatan murriztea lortu da, 
ezarritako neurriei eta azken 
hilabeteetan egindako kanpai-
nei esker.

>>>  Toribio Etxebarria kale-
ko bulegoan Kutxabankeko 
sarrerak jasotzeko zegoen ter-
minala kendu egin dute, baina 
beste hiru alternatiba propo-
satu dituzte. Batetik, “Home 
Ticket” aukera dago, zeinetan 
sarrerak online erosten diren, 
etxean inprimatzeko edota tic-
ket-a PDF formatuan mugiko-
rrean gorde eta aurkeztu dai-
tekeen. Bestetik, online erosi 
ostean, mugikorrean jasotako 
jakinarazpena bera leihatilan 
aurkezteko aukera ere bada-
go, beste ezer egin gabe. Eta 
mugikorrean Passbook apli-
kazioa jaitsi daiteke. Aplikazio 
horrekin ticket guztiak gorde 

daitezke eta QR kodeak sor-
tzen ditu. Hala ere, online edo 
aplikazio bitartez erosi nahi ez 
duenak, beti izango du sarrerak 
ikuskizuna egingo den tokiko 
leihatilan (Coliseo antzokian) 
bertan erosteko aukera.

>>>  Euskal presoen alde urta-
rrilaren 9an egindako zozketan 
hauek izan ziren zenbaki sa-
rituak: 2.350 (Kantabria jate-
txean bi lagunentzat bazkaria) 
eta 2.877 (Txurruka jatetxean bi 
lagunentzat bazkaria). Ordez-
koak, berriz, 2.258 eta 1.551 izan 
dira, hurrenez hurren. 
Zozketaren arduradunek ira-
bazleei lehenbailehen eure-

kin kontaktuan ipintzeko deia 
egin nahi diete. Horretarako,  
610350905 telefono zenbakira 
deitu beharko dute. Adierazi 
dutenez, “irabazleak datozen 
20 egunetan agertuko ez balira, 
saria ordezko zenbakia dute-
nentzat izango da”. Bide batez, 
zozketan parte hartu duten guz-
tiei emandako laguntzarengatik 
eskerrak eman nahi dizkiete.

Hondakinen gaikako 
bilketak %55eko muga 
gainditu du Debabarrena 
eskualdean 

Kutxabankeko sarrerak jasotzeko 
terminala kendu egin dute

Mirentxin zozketako irabazleak 
2.350 eta 2.877 zenbakiak dira

>>>  Untzaga plazan mosaiko erraldoia osatu zuten barixaku ilun-
tzean, euskal presoek bizi duten egoera konpontzeko eskatzen. 
Eibarko Sarek antolatutako ekitaldian ia 200 lagun batu ziren, 
guardasolak zabaldu eta mugikorren linternak ixotuta, KON-
PONBIDEA berba irudikatzeko. 

Antolatzaileek diotenez, “aurtengoak konponbidearen urtea 
izan behar du eta hori martxan jartzen dugula irudikatu nahi 
izan dugu”. 

Bide batez, ekitaldia antolatzeko lanean ibili direnek euren 
esker ona azaldu nahi diete parte hartu zuten guztiei, “dena pri-
meran joan zen eta”.

200 lagunek eskatu zuten 
presoentzat konponbidea, 
mosaiko erraldoia osatuta 
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>>>  Ignazio Zuloaga pintore 
eibartarraren 27 koadroren 
kopiak jarri ziren ikusgai iaz-
ko urtearen amaieran eta, ja-
rraian, lankidetza-hitzarmen 
baten bidez, Udalak Elikagai 
Bankuen esku laga zituen den-
detan jarritako koadroen ko-
piak, elkarteak dirua biltzeko 
zozketa antolatzeko. Hasierako 
asmoa koadroen zozketa urta-
rrilaren amaiera aldera egitea 

zen, baina txartelak erosteko 
epea martxoaren 19ra arte lu-
zatzea erabaki dute. Beraz, Ban-
kuari lagundu nahi dionak, he-
rriko 27 denda horietako batera 
joan eta bertan eskuratu ahal 
izango du txartela, euro baten 
truke. Gipuzkoako Elikagaien 
Bankua irabazi asmorik gabeko 
elkartea da eta premia gehien 
dutenen artean janaria bana-
tzen du, boluntarioekin.

>>>  Gipuzkoako Azoken Sa-
rea egitasmoa jarri du martxan 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Eusko Jaurlaritzarekin, Landa 
Garapen Elkarteekin eta Elika 
Fundazioarekin elkarlanean. 
Azaldu dutenez, “helburua Gi-
puzkoako herrietako azokak 
aztertu, indartu eta hauen etor-
kizuna bermatzea da. Prozesu 
honen bitartez, azoka bakoi-

tzaren etorkizunerako erron-
kak eta ekintza plana adostuko 
dira eta, guztien artean, Gipuz-
koa osorako ikuspegi orokor 
bat landuko da”. Proiektu hau 
gauzatzeko hiru enpresa ahol-
kulari kontratatu dira: Elhuyar, 
Eurogap eta Ikertalde. Eta eki-
menaren lehen fasean 16 udale-
rrik hartuko dute parte, tartean 
Eibarrek.

Elikagaien Bankuari laguntzeko 
zozketa martxoan egingo dute

Gipuzkoako Azoken Sarean 
hartuko du parte Eibarrek

>>>  Aurreko barixakuan aur-
keztu zituzten Udalak Udal-
tzaingoarentzat errentan hartu 
dituen bi automobil elektri-
koak: Nissan “Leaf” marka-
ko autoak %100 elektrikoak 
dira eta Udalak lau urterako 
hartu ditu errentan, udaltzai-
nek erabiltzeko. Ibilgailuek 
270 kilometroko autonomia 

dute eta Udaltzaingoak lane-
rako behar duen ekipamendu 
guztia daukate, baita desfibri-
ladoreak ere. Urtebeterako 
alokairuak 35.000 euro balio 
ditu. Bestalde, bi karga-puntu 
jarri dira, bata udaletxearen 
albo batean, Udaltzaingoaren 
aparkalekuan, eta bestea, be-
rriz, Udaltzaingoaren lokalean.

Udaltzainentzat bi automobil 
elektriko hartu dituzte errentan

>>>  Ordutegi berriak sartu dira 
indarrean Pegoran. Aurrez-au-
rreko arreta, astelehen, marti-
tzen eta eguaztenetan eman-
go dute, 08:30etik 14:00etara 
eta 15:00etatik 19:00eta-
ra. Eguen eta barixakuetan 
08:30etik 14:30era zabaldu-
ko dute. Pandemia dela eta, 

aurrez aurrekorako hitzordua 
eskatu beharko da derrigorrez, 
943708400 telefonora deituta. 
Telefono bidezko arreta, berriz, 
08:00etatik 19:00etara bitar-
tean eskainiko da astelehen, 
martitzen eta eguaztenetan eta 
eguen eta barixakuetan, berriz, 
08:00etatik 15:00etara.

Otsailaren 1ean arretarako 
ordutegiak aldatu dituzte Pegoran 
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Ekimenaren xede nagusia 
merkataritza jarduera 
kontsumo-joera berrie-

tara egokitzeko digitalizaziora-
ko tresnak eta laguntza ematea 
da, bereziki pandemia-egoe-
ra honetan. Horrez gain, es-
kaintzen dituzten produktuei 
eta zerbitzuei ikusgaitasuna 
ematea ere bada helburua. Era 
berean, “komertzio-kate” erral-
doiak, Amazon adibide, alde 
batera laga eta tokiko erosketa 
bultzatzearen alde egin nahi du 
proiektuak. Itziar Artamen-

di B-Lokal enpresako funda-
tzaileak honela diosku: “Gure 
etxean, Eibarren, denetarik 
daukagu, ez dago zertan kan-
pora joan erosketak egitera”.

B-Lokal enpresak azaldu 
du plataformak Eibarko mer-
katariak “Marketplace” baten 
barruan egon ahal izatea ahal-
bidetuko duela. Digitalizazioa-
ren aldeko apustua egin nahi 
duen dendak Marketplace-ren 
barruan saldu nahi dituen pro-
duktuak aukeratu, salmentako 
prezioak zehaztu eta sartu nahi 

dituen produktu eta zerbitzuen 
deskribapenak gehitu baino 
ez du egin beharko. Prozesua-
ren gainerako guztia enpresak 
egingo du.

Banaketa
Bidalketa metodo anitzak era-
biliko ditu plataforma honek, 
betiere banaketa jasangarri 
eta duina oinarri hartuta. On-
line bidez erosketa egiten dute-
nek aukera ezberdinak izango 
dituzte erositakoa hartzeko: 
batetik, dendara bertara hur-

Erosketak on-line egiteko 
plataforma digitala abian

Eibarko Udalak, Eibar Merkataritza Gune Irekia (EMGI) elkartearekin batera, herriko merkataritza digitalizatzen 
laguntzeko ekimena jarri du abian: Eibarko establezimenduetan erosketak on-line egiteko plataforma. Proiektu 

digitalaz B-Lokal enpresa arduratuko da, eta plataforma otsailaren erdialdean martxan jartzea du helburu. Udalak 
45. 000 euro bideratu ditu proiektura pandemiari aurre egiteko Talka Planaren barruan; horri esker, herriko 

merkataritza ikusgai jarri eta kontsumo-joera berrietara egokituko da.

“Gure etxean, 
Eibarren, 
denetarik 
daukagu;  
ez dago zertan 
kanpora joan 
erosketak 
egitera”

Erosketak on-line. FREEPIK
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biltzea bere erosketaren bila; 
bestetik, banaketa lokal, duin 
eta jasangarria hautatzea etxe-
raino eramateko; eta, azkenik, 
Eibartik kanpo erosten dutenei 
operadore logistiko bitartez 
egingo zaie banaketa.

Alberto Albístegui Garapen 
Ekonomiko, Enplegu eta Be-
rrikuntzako zinegotziak dio 
ohiturak aldatu egiten direla, 
teknologiak aurrera egiten due-
la, eta horrek guztiak eragina 
duela jendeak bere denbora era-
biltzeko eta erosteko moduan. 
Honela gehitu du zinegotziak:  
“Horregatik, plataforma horrek 
berehalako konexioa eskainiko 
du edozein bezerorekin, dagoen 
tokian dagoela ere. Lehen espe-
rientzia da eta sendotuz joatea 
espero dugu”.

Itziar Artamendi B-Lokal 
enpresako ordezkariak azpi-
marratu du herritarren ar-

tean “kontzientzia sortzen” 
lagunduko duen proiektua 
dela. Hark emandatu datuen 

arabera, Eibarko 20-22 ko-
mertzio inguru animatu dira 
dagoeneko parte hartzera, eta 
“oraindik ere gehiago” anima-
tuko direlakoan daude. 

Parte hartzeko
Nahiz eta oraindik publikoa-
rentzako eskuragarri egon 
ez, plataformaren esteka zein 
izango den aurreratu digute 
sortzaileek: erosieibarren.eus 

Proiektuarekin bat egin 
eta digitalizazioaren aldeko 
erronkari heltzeko enpresa-
rekin harremanetan jarri nahi 
duten establezimenduek mezu 
bat idatz dezakete eibar@blo-
kal.es posta elektronikora, eta 
behar duten informazio guztia 
helaraziko diete B-Lokal en-
presako langileek.

“Plataforma 
horrek 
berehalako 
konexioa 
eskainiko 
du edozein 
bezerorekin, 
dagoen tokian 
dagoela ere”

“Eibarko 20-22 
komertzio inguru 
animatu dira 
parte hartzera, 
eta oraindik 
ere gehiago 
animatuko 
direlakoan 
daude”

Plataformak jarraituko duen estrategia. B-LOKAL
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San Blas opilen 
inguruko hainbat 
kontu

Leonor Larrañagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Leonor Larrañaga Azurza
(1913 – 2002) 

Haurrak San Blas egunean, San Andres elizan opilak bedeinkatu eta gero egindako argazkian.  
EGO IBARRA.

San Blas opilak zapi zuri batean batuta 
eraman izan dira beti bedeinkatzera. 
Bedeinkatutako kordoiak, katarrorik 
ez harrapatzeko. Ohitura zaharraren 
arabera, bedeinkatu gabeko San Blasik 
ezin da jan. Leonorrek gaixorik dagoen 
jendiari, lagunei... banatzen zizkien  
San Blas opilak. 

“[Ta zelan eruaten ziran, otarra baten edo?] Beti zurixan, serbilleta zurixan beti. Ointxe dagoz ha-
sitta, askok eruaten dau kapazuetan, neuk be kapazuan dakat, ikusi dozuz, kapazuetan ta zerian… 
Baiña halan, nahi dabenak bi edo eruatia, serbilletan. Batzuk harizkua, beste batzuk elegan-
tia… eruan. Gero kordoiak be bai, gero jazteko, katarruandako. Askok eruaten dau, neuk ez dot 
eruaten. [Lehen, behintzat, sanblasa bedeinkatu barik bazeguan ez zan jaten] Ah, ez, ez, ez! Nik 
txakurrari be bendeziduta emoten netsan, eh! Esaten deste: ‘No le des en dulce’. ‘No, pero sanblas 
hay que darle, bendecido’. Sartzen detsat ahuan. Ta neuk hainbeste egin, bai, ez nebala jan bat! 
Nik zenbat lan egin doten! Gau ta egun, hiru egunian jardun dot. Eneee! Batandako, bestianda-
ko… zenbat jente daguan gaixorik! Zenbat jente daguan urten barik, ene!”.

Gerra garaian Eibartik Durangora joan ziren ihesi ama-alabak. 
Bertan, bonbardaketak bete-betean harrapatu zituen. Asturias 
aldera jo zuten ondoren eta bertatik Valentziara eraman zituz-
ten, Alberic-era. Han arma-lantegi batean hasi zen lanean Leo-
nor. Eibarrera itzulitakoan, kartzelara sartu zuten. Bizimodu 
gogorra ezagutu bazuen ere, oso emakume alaia eta bizia zen. 
Herriko hainbat ekitalditan parte zuzena hartzen zuen eta oso 
maitatua zen.

ibartarrene
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Jose Mari Loiolari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Jose Mari Loiola Gisasola
(1942 ) 

San Romango 
erromeria, Santa 
Ageda egunean

“Hamen egoten zana zan, ba hauxe, Santa Ageda egunian eta hurrengo domekan erromerixia, 
hortxe, elizpian egoten zan, erromerixia. Santa Ageda egunian, asteguna tokatzen bazan, ba as-
tegunian. Ta gero, hurrengo domekan be erromerixia egoten zan. Bai. [San Roman da, baiña, 
zelan da jai Santa Ageda?] Ba San Roman ez dalako hamen sekula zelebrau. Hamen Santa Ageda 
beti zelebrau da. [Kuriosua, ezta?] Bai (...) San Ramon Nonato. Zera, partuetako zera, nonato, 
ama hil ta gero zesarea eginda… (…) Baiña hau San Roman da, bai, San Ramon zan ha. Abuztuan 
31ia dala uste dot horren jai eguna, baiña sekula ez da zelebrau. Ez San Ramon ta ez San Roman. 
Kandelak, bai, etortzen ziran lehenago. Oin andrak Arratetik ekartzen dittue umiak, eurak nahi 
dabenian eta errez ekartzen dittue. Baiña lehen diferente izaten ziran gauzak eta, partuetarako 
ta zerian, kandelak, ama zana esnetara juaten zanian, kalera, esnia partitzera (…)… ‘Hau ez dakit 
zeiñek ekarri dau, ta hau ez dakit zeiñek’, ta bi-hiru kandela ekartzen zittuan, igual. ‘Honek suti-
xak han elizan!’ Ta sututa egoten ziran han kandelak, partuetako patroia zala ta… ”.

1942ko azaroaren 19an jaio zen Eibarren. Bederatzi anai-arre-
betako zaharrena. San Roman baserrian bizi izan da bizitza 
guztian. Agiñako eskolan ikasi zuen eta bertako elizako akolitoa 
izan zen. San Romango ermitari lotua, bertako maiordomoa 
da. “Eibarko euskara: izen sintagmaren deklinabidea” eta “Ei-
barko Ermitak” proiektuetan parte hartu du.

San Romango jaiak Santa Agedan 
ospatzen ziren. Erromeria egunean 
lehiaketak egoten ziren. Santuen 
inguruko gauzak kontatzen ditu. 
Emakumeak joaten ziren erditze-onak 
erregutuz. 

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

hotana

Antzina, mutil gazteak edo “kintuak”  ibiltzen ziren Santa Ageda bezperan koplak 
kantatzen. Baserririk baserri eskean joaten ziren, afariren bat egiteko dirua batzen.
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Elikagai edo janariekiko menpekotasuna zientzialarien artean 
eztabaida sortzen duen gaia da. Horietako askorentzat men-
pekotasun hori benetakoa den bitartean (janaria droga balitz 
bezala), beste asko eszeptikoak dira gai horren inguruan.

Ustezko menpekotasun hori obesitatearen edo gehiegizko 
pisuaren arrazoietako bat izan daiteke, eta horiek artatzean 
egoten diren porrot ugariena ere. Horrek indarra kenduko 
lioke hainbestetan aipatzen den borondate gabeziaren ideiari.

Beste menpekotasun ba-
tzuen eragileak erraz ezagu-
tzen baditugu ere (drogak, 
alkohola, jokoa, tabakoa...), 
elikagaien kasuan ez da identi-
fikatu berak bakarrik menpe-
kotasuna sortzeko gaitasuna 
eduki dezakeenik. Aldiz, gai 
honi buruz galdetzen denean 
askotan aipatzen dira izoz-
kiak, txokolatea, patata friji-
tuak, pizzak eta antzerako ul-
tra-prozesatuak. Ogia ere oso 
ohikoa da zerrenda horretan.

Ultra-prozesatuek, alde ba-
tetik, azukre asko dute (gehie-
netan etsai nagusi bezala har-
tzen duguna), eta, bestetik, 
koipe, gehigarri eta gozatzai-
leak edukitzen dituzte euren 
konposizioetan. Gainera, oso 
proteina eta zuntz gutxi dute, 
eta biak daude oso lotuta ase-
tzeko gaitasunarekin.

Produktu horiek sortzen 
duten plazer eta menpeko-

tasun handiaren atzean honakoak egon daitezke: gehiegizko 
prozesamendua, lortzeko erraztasuna, osagai-konbinazioa, ase-
tzeko gaitasun txikia, horien digestioan agertzen diren opioide 
eragina duten peptido batzuk, etab..

Zalantzarik gabe, menpekotasunean oinarritutako ikuspegi 
honek osasun publikoaren arloan obesitatea eta beste gaixota-
sun kroniko batzuk ekiditeko hartzen diren neurrien gida izan 
behar du. Neurri horien artean egongo lirateke publizitatearen 
murrizketak, salneurrien erregulazioa, eskuragarritasunaren 
kontrola eta oharrak ontzietan.

Beste alde batetik, ikuspegi honek gu ere kontzienteago egin 
behar gaitu, horiek erosten ditugunean edota ume bati eskain-
tzerakoan adibidez.

Zaindu! 

Elikagaiekiko 
menpekotasuna?

“Ultra-
prozesatuek 
azukre asko dute 
(gehienetan etsai 
nagusi bezala 
hartzen duguna) 
eta, bestetik, 
koipe, gehigarri 
eta gozatzaileak 
edukitzen 
dituzte”

Iñaki Elortza
Iñaki Elortza

Nahiko lan  ematen dit joan den astean egin nuena gogoratzeak, 
eta urte oso, luze, berezi eta madarikatu bat atzera begiratu 
behar! Zein erraza ematen duen argazkilari bati bere argazki 
onenak aukeratzea proposatzea. Niri ere ez zait zaila iruditzen 
erronka beste bati botatzea, baina... Urte arrunt batean zailta-
sunak izango nituzke. Zein gai aukeratu? Estetika aurretik edo 
gertaeren garrantzia? Ikusgarritasuna edo egilearentzat xarma 
berezia duen irudia? Goi mailako futbola sartuko dugu 'like' 
gehiago lortzeko edo hobe edozein egunetako kale- argazki hura?

Orain dela gutxi konfinamendutik hona Eibarren (eta ba-
karrik Eibarren) egindako argazkien artean aukeraketa txiki 
bat egiten hasi nintzen. Helburua? 20 edo 30 irudi aukeratzea 
herrian bizitakoa isladatzeko. Emaitza? 261 argazki. Hau? ba-
rrura!, lehenengoa delako; beste hau polita delako; hurrengoa 
honako gai hau ikutzen duelako; beste hori aldaketa-momentu 
baten lekuko delako... Baina 261? Aitortu behar dut betidanik 
izan dudala arazo bat aukeraketarekin. Proposamena oso oso 

mugatua ez bada A plana, B plana eta horren atzekoa ere az-
tertzen hasten naiz. Batzuetan gauza ona da, baina arazo bihur 
daiteke emaitza zehatza eta bizkorra behar denean.

Halako batean erronka ailegatu zitzaidan. “Félix, aukeratu 
bi edo hiru argazki azken hamabi hilabeteetan egindako lane-
tik, zuri onenak iruditzen zaizkizunak”. Mmmm… Horrekin 
hasierako kasillara bueltatu gara. Lehen Eibarren egindako 
argazkiak jartzen zuen lekuan muga hori ezabatu behar dugu. 
Eta 261 zeuden lekuan 2 edo 3. Orain irizpideak desberdinak 
izango dira: Covid bakarrik edo Covid ez duena (Covid ez duen 
zerbait topatzen badut) ere? 2 edo 3 argazki? Bai, uste dut bu-
ruan baditudala.

Urteko 261 argazkiak

“Zein gai aukeratu? Estetika 
aurretik edo gertaeren garrantzia? 
Ikusgarritasuna edo egilearentzat 
xarma berezia duen irudia? “

Felix Morquecho
Felix Morquecho
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Nolako aukerak eskaintzen 
dituzue autokarabana alo-
katzeko?
Bizitza guztia daramagu kan-
pingean eta autokarabanarekin 
bidaiatzen, eta urte hauetako 
esperientzia eta ikusi ditugun 
beharrak kontuan hartuta, lau 
autokarabana mota eskaintzea 
erabaki dugu. Batetik, campe-
rra dugu, autokarabana baten 
ekipamendua duen furgoneta. 
Ezberdinena da, txikiena eta 
erosoena, semearekin edo ala-
barekin bidaiatzen duten fami-
lientzat edo bikoteentzat ego-
kia. Bigarrenik, autokarabana 
perfilatua dugu, 5 lagunentzako 
tokiarekin. Eta azkenik, bi ka-
putxina ditugu, 5 eta 6 lagunen-
tzako tokia dutenak. Perfilatua 
eta kaputxina ohiko autokara-
banak dira, baina bien arteko 
aldea da kaputxinak gidariaren 
gainean ohea duela. Ibilgailu 

guztiak lehen eskukoak dira, 
berri-berriak, eta ekipamendu 
osoa dute. Etxean bezala sen-
titzeko! Gainera, guztiz higie-
nizatuta daude, estra batzuk 
gehitzen ditugu ezer kobratu 
gabe (bizikleta-euskarria, ibil-
gailua entregatzeko ordutegi 
malgua…) eta txakurrek ere bi-
daiatu dezakete.

Zergatik izan daiteke berezia 
autokarabanarekin bidaia-
tzea?
Autokarabanak demaseko 
askatasuna ematen du. Gaur 
mendian egon zaitezke eta iza-
rren azpian lo egin, eta etzi hon-
dartzan esnatu zaitezke itsasoa-
ri begira. Oporrak eta denbora 
librea nahi bezala aprobetxatze-
ko aukera ematen digu. Gaine-
ra, neguan zein udan bidaiatze-
ko prest dauden autokarabanak 
ditugu.

Honek itxura ona du, baina 
garestia da?
Inguruko autokarabana alo-
kairuekin alderatuz, gurean 
prezioak baxuagoak dira. Az-
ken batean, Eibarko jendea-
ri autokarabanak alokatzeko 
aukera eman nahi genion, he-
mendik urrun joan behar izan 
barik. Gainera, deskontuak eta 
promozioak egiten ditugu, eta 
opari-txartelak ditugu edozein 
momentutan erosteko moduan.

Bikain! Baina inoiz ez badugu 
autokarabanarekin bidaiatu, 
nondik hasi gaitezke?

Gurea familia-enpresa da eta 
gertuko tratua ematen dugu, 
erraztasun guztiak eskainiz eta 
bezeroen eskaeretara moldatuz. 
Autokarabanarekin bidaiatzen 
ibili garen urteetan ikasitakoa 
igortzen saiatzen gara, eta ahol-
kuak eta laguntza emateko prest 
gaude bidaia zoragarriak egin 
ditzazuen: nora joan, zein bide 
hartu, mugikorreko aplikazio 
lagungarriak… Deitu (667 26 
12 48 – 670 45 20 04), idatzi 
(alquiler@urkocaravan.com) 
edo Matsariako poligonoko 38. 
zenbakian dugun bulegora eto-
rri edozein gauza galdetzera.

“Gure autokarabanetan
etxean bezala sentituko zarete”
URKO CARAVANek autokarabanentzako aparkalekua 
eskaintzen du erosotasun guztiekin: segurtasuna, 
garbitegi industriala, ur griseko eta beltzeko deskarga, 
elektrizitate-karga puntuak… Orain, autokarabanak 
alokatzeko aukera ematen dute, familia-mota guztietara 
egokitutako eskaintza zabalarekin. Libre bidaiatzeko 
momentua heldu da.

URKO CARAVAN www.urkocaravan.com
Matsariako poligonoa, 38
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ZALDIBAR URTEBETE

Zaborra agerian urtebetez
2020ko otsailaren 6a betirako gogoratuko dugun data izango da Zaldibar inguruko herrietan. Eitzaga auzotik 

gertu dagoen zabortegia behera etorri zen eta arratsalde hartan harrotutako hautsak eta zalantzak airean daude 
oraindik. Hondamendiaren lehen urteurrena beteko da zapatuan eta Zaldibarko auzian gauza asko daude argitzeko. 

Bitartean, Joaquín Beltrán langilearen gorpuak bertan jarraitzen du, urtebete behar bezalako agurrik jaso gabe.

1997 · Maiatzaren 23ko Zaldi-
barko Udalaren osoko bilkuran 
Arau Subsidiarioan aldaketa 
egitea onartu zuten herrian za-
bortegiak debekatuz.

AURREKARIAK

1998 · Zabortegiei buruzko 
erreferenduma egiteko eskaera 
egitea onartu zen Zaldibarko 
Udalean (PNV eta PSE kontra; 
GI, HB eta Eitzagan bizi zen 
EAJko Pedro Bildosola alde)  
eta Espainiako Gobernuak 
onartu egin zuen, baina inoiz 
ez zen egin.

2002 · Igor Barrenetxea-
Arando (EAJ) alkate zelarik, 
Udalak zabortegiaren plana be-
rrartu zuen, eta hau ireki arte 
lan egin zuen pausoz pauso. Ei-
tzaga auzoan zabortegiak ez de-
bekatzea onartu zuten lehenik, 
eta 2003an Arau Subsidiarioa-
ren aldaketa egin zen.

2011 · Idoia Mendiolagarai 
(EAJ) alkateak Verter Recy-
cling 2002 enpresari aktibita-
te lizentzia sinatu zion, Bilduk 
herrian hauteskundeak irabazi 
baino 16 egun lehenago. Gero, 
ez zegoen atzera bueltarik eta 
Verter hondakinak pilatzen 
hasi zen. 

· 16:15ean luizia gertatu zen Zaldibarko zabortegian. 800.000 
metro kubiko inguru mugitu ziren eta bi langile harrapatu zi-
tuen azpian, Alberto Sololuze eta Joaquín Beltrán. Beste bost 
langile libratu egin ziren.
· Luizia N-634 errepideraino eta AP-8 autobideraino iritsi 
zen, trafikoa moztuz. Hondakin multzo horrek 4 tona pisatzen 
zituen, 30 metro inguruan zabaldurik 4 metroko altuerarekin.
· Suhiltzaileek, Ertzaintzak eta Babes Zibileko beste indarrek 
erreskate lanak hasi zituzten esku hutsez, palaz eta arrasteluz.
· Gauerdian amianto kantitate handia aurkitu zuten eta, ba-
besteko ekiporik gabe, lanak eten zituzten. Erreskate taldeari 
ez zitzaion amianto kantitate handiaren berri eman.

Zabortegiaren zati ba-
tean sutea piztu zen. 
14ra arte ez da etengo, 
eta keak eta usainak Er-
muko eta Eibarko biz-
tanleak kezkatu zituen.

2020KO OTSAILAK 6

OTSAILAK 8

OTSAILAK 12

Lur-jausia gertatu eta sei 
egunera Iñigo Urkullu 
lehendakariak zaborte-
gia bisitatu zuen. Desa-
gertuen senideek Eusko 
Jaurlaritzaren jokabi-
dea publikoki kritikatu 
zuten.

OTSAILAK 14

Sutearen ondorioz dioxi-
na eta furano maila altuak 
neurtu zituzten Zaldibarren, 
Ermuan eta Eibarren.

Manifestazio jendetsua egin 
zen Eibartik, Ermutik eta Elgeta-
tik Eitzagaraino ‘Zaldibar argitu 
orain’ goiburuarekin, erakun-
deei zabortegian gertatutakoa 
argitzeko eskatuz.

OTSAILAK 15
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2017 · Urteroko topografia 
txostenek zabortegian “mugi-
mendu esanguratsuak” detek-
tatzen ari ziren. Normaltzat jo 
arren, hiru hiletik behin zain-
keta gomendatzen zen; Eusko 
Jaurlaritza jakinaren gainean 
zegoen. Azaroaren 30ean sua 
piztu zen, zauriturik gabe.

2018 · Geyser HPC enpresak 
egonkortasun txostena egin 
zuen eta ondorioen atalean ez 
zen ezer aipatzen.

2019 · Jaurlaritzako Inguru-
men Saileko inspekzio batek 
zabortegiak segurtasun baldin-
tzen betetasun maila “baxua” 
zuela ebatzi zuen, Ingurumen 
Baimen Bateratua berreste-
ko irregulartasunak zuzendu 
behar zituela azpimarratuz.

2020 · Otsailaren 3an  Joa-
quin Beltranek arrakalen be-
rri eman zion enpresari, kezka 
adieraziz. Otsailean hondaki-
nak pitzatzen ari zela baieztatu 
zuen enpresak, baina ez zuen 
aktibitatea gelditu.

ZALDIBAR ARGITU

Zaldibar Argitu herri-plata-
forma Zaldibarko zabortegian 
gertatutakoa argitzeko 2020ko 
otsailaren 11an sortu zen he-
rri-plataforma da. “Ez gara gel-
dituko desagertutako langileak 
aurkitu, herritarren osasuna 
eta ingurugiroa salbu egon, eta 
erantzukizun guztiak aurkitu 
arte”, dio plataformak.

Urte osoan zehar ekintza ugari 
egin dituzte (manifestazioak, 
mobilizazioak, hitzaldiak…) eta 
Zaldibarko gertakizuna argitze-
ko lan egin dute kalean, saree-
tan eta epaitegietan (Euskal 
Herrian zein Europan).

Bihar, otsailaren 6an, zabor-
tegiko hondamendiaren lehen 
urteurrenean, mobilizazioak 
egingo dituzte herri batzuetan. 
Eibarren, 17:00etan hasiko 
da manifestazioa Untzagatik.

Epaiketa gastuei aurre egiteko, 
herri-plataformak diru bilketa 
kanpaina hasi du itsulapikoa.
eus webgunean. 10 eurorekin 
lagunduta, Zaldibar Argituren 
txapa opari jasoko duzue; 20 
eurorekin banderola; 50 eu-
rorekin txapa eta banderola; 
eta nahi izanez gero ekarpen 
handiagoa egiteko aukera dago.

· URRIAK 5 · Zaldibar Argitu eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen 
Karta zabortegiaren epaiketan herri-akusazio gisa agertuko 
direla adierazi zuten.
· AZAROAK 24 · Europako Batzordeak lur-jausia ikertuko duela 
jakinarazi zuen Zaldibar Argitu plataformaren eskaria trami-
tera onartu ondoren.
·2021KO URTARRILAK 20 · Eusko Jaurlaritzak ondorioztatu zuen 
Verter Recycling dela ingurumen kalteen erantzulea. Verte-
rrek, aldiz, gaitzetsi egin zuen erantzukizun guztia berari es-
klusiboki egotzi izana.
· URTARRILAK 29 · Durangoko Epaitegiak abian jarri zuen Verter 
Recyclingen eta enpresa horretako hiru arduradunen aurkako 
prozesu judiziala.

Eibarko aratosteetako 
ekintza gehienak bertan 
behera laga zituzten Zaldi-
barko zabortegian gertatu-
takoaren ondorioz.

OTSAILAK 20

Ertzaintzak Verter Recyclingeko hiru arduradun atxilotu zituen: 
Jose Ignacio Barinaga jabea, Arrate Bilbao administratzailea eta 
Juan Etxebarria zuzendari teknikoa. Epaileak zuhurtziagabeke-
riazko homizidioa leporatu zien.

Sua piztu zen berriz Zaldibarko zabortegian.

Alberto Sololuzeren autoa aurkitu zuten.

OTSAILAK 21

APIRILAK 5

UZTAILAK 21

Alberto Sololuzeren gorpuzkiak aurkitu zituzten.

ABUZTUAK 16

Iturriak: Berria, Argia, Naiz, Anboto, EITB, El Correo, El Diario Vasco, eldiario.es
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Egoera gertuagotik eza-
gutzeko, Astigarragan 
dagoen Alorrenea Sa-

gardotegiko Garbiñe Etxeza-
rretarekin egon gara, xehe-
tasun gehiagorekin konta 
diezazkigun aurtengo denbo-
raldiaren nondik norakoak.

Gauza jakina da ...eta kitto! 
Euskara Elkarteak harreman 
bereziki estua daukala sagar-
doarekin; izan ere, urtero-urte-
ro urriko lehen zapatuan Sagar-
do Eguna antolatzen du, baina 
2020an, osasun-egoerak bul-
tzatuta, bertan behera geratu 
zen ospakizuna. Hala ere, aur-
tengo sagardotegi-denboraldia 
abian da dagoeneko, betiere 
osasun-neurriak bermatuz.

2021eko urtarrilaren 19an 
sagardotegien sektoreak pren-
tsaurrekoa eman zuen Donos-
tian denboraldia aurkezteko, 
eta sagardogileen hitzetan, 

“gogoz, pasioz eta ilusioz” eki-
teko konpromisoa hartu dute. 
Horretarako, protokolo zeha-
tza garatu da, pandemiaren 
egungo egoerak baldintzatu-
tako arauak betetzeko. 

Neurriak eta protokoloak
Sagardoaren sektoreak neu-
rriak zorrotz betetzeko proto-
kolo jakin bat garatu du, jen-
deak sagardoaz segurtasun 
handiagoz gozatu ahal izate-
ko asmoz. Maiatzetik hona bi-
tartean, protokolo hori unean 
uneko egoerara egokitzen joan 
da, ezarritako neurri eta dekre-
tuen arabera aldatzen joan de-
lako. Hala ere, oinarriak urte-
roko bera izaten jarraitzen du: 
sagardoa dastatzea eta sagar-
dotegian esperientzia erakar-
garri eta segurua izatea. 

Gauzak horrela, momentuan 
indarrean dauden neurriak ho-

nako hauek dira: mahaiak lau 
lagunez osatuko dira gehienez 
ere, eta zerbitzua mahaian es-
kainiko da, ezarritako segurta-

sun-distantziak errespetatuz. 
Gainera, Alorrenea Sagardo-
tegiko Garbiñek zera azpima-
rratu du: “Neurri berrietatik 
gehien eragiten diguna udale-
rrien itxiera da; izan ere, ber-
tako jendea besterik ezingo da 
etorri guregana, eta hori oso 
kezkagarria da”.

Uzta
Sektoreko arduradunek adie-
razi dutenez, 2020ko uzta oso 
oparoa ez, baina izaera han-
dikoa izan da, eta sagardoek 
ezaugarri horiek bereganatuko 
dituzte: izaera eta gorputza. 
Garbiñek ere honela gehitu 
du: “Uzta nahiko kaxkarra izan 
da, baina kalitate onekoa, aur-
ten ez zen sagar askorik espe-
ro eta”.

Euskal Sagardoa jatorri-dei-
turaren barruan 48 upeltegi 
daude, Gipuzkoako, Bizkai-

“Neurri 
berrietatik 
gehien eragiten 
diguna 
udalerrien 
itxiera da, izan 
ere, bertako 
jendea besterik 
ezingo da etorri 
guregana”

Abian da sagardotegi 
denboraldirik ezohikoena

Gaur, otsailak 5, hasiko da 2021eko sagardotegi denboraldia. Ezohiko osasun-egoera honi aurre egiteko 
konpromisoa eta erronka hartu dute aurten sagardogileek. Ezin izango da urteroko “txotx” tradizionala egin kupelaz 
kupela; sagardoa botilan eta pitxerrean emango da eta ez da zutik eta joan-etorrian txotx egiteko aukerarik egongo. 
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ko eta Arabako 248 sagardo-
ekoizlerekin batera. 2020ko 
uztan 1.200.000 litro sagardo 
egin dira, eta horretarako, bi 
milioi kilo sagar baino gehiago 
erabili dira. 

Botila berderik gabe
Denboraldi honetako pitxerrak 
eta botilak gardenak izango 
dira, eta ez berdeak, ohi bezala. 
Erabaki hori justifikatzeko, ho-
nela diote ekoizleek: “Oraindik 
ere egiten ari den sagardoa da. 
Koloreak ikusi egin behar dira, 
eta jendea prozesu horretaz 
ohartu behar da”. Hala ere, ho-
rrek ez du esan nahi hemendik 
aurrera sagardoa botila garde-

netan merkaturatuko denik, 
ezta gutxiagorik ere. Aurten, 
urtero bezala, sagardoa botila 
berdeetan salduko dute.

Unai Agirre Euskal Sagar-
doa elkarteko koordinatzai-
leak EITBri eskainitako elka-
rrizketan, EAEn ezarritako 
azken dekretuak eragindako 
ondorioez aritu da. Haren 
hitzetan sektorearen egoera 
larria da eta sagardo enpre-
sa asko kinka larrian daude 
pandemiaren ondorioz; os-
talaritzako beste etxe asko 
dauden bezala. Iaz faktura-
zioaren ia erdia galdu zuten 
sagardogileek: 15 milioi euro 
inguru. Urtarrilaren 25ean in-

darrean sartu ziren neurrien-
gatik “hainbat sagardotegik ez 
zabaltzea erabaki zuten, mu-
gikortasuna mugatzea oztopo 
handia baita haientzat”. Hala 
ere, aurrera begira baikor dira 
sagardogileak.

Galdera eta erantzunak
Unean uneko egoerara molda-
tuko dira neurriak eta, horre-
gatik, baliteke hurrengo astee-
tan zehar aldaketak egin behar 
izatea. Jarraian datozen neu-
rriak 22ko 4/2021 Dekretuan 
oinarrituta daude. Kontsumi-
tzaileek jarraitu beharrekoak 
argi izate aldera, hona hemen 
galdera-erantzun batzuk. ■

“Hainbat 
sagardotegik 
ez zabaltzea 
erabaki zuten, 
mugikortasuna 
mugatzea oztopo 
handia baita 
haientzat”

Zenbat lagun egon daitezke 
mahaian?
Lau laguneko taldeak izango 
dira gehienez. Denak eserita 
egon beharko dira, eta 
elkarren artean 1,5 metroko 
distantzia gordez. 

Altxa daiteke sagardo bila?
Mahai bakoitzeko arduradun 
bat izendatuko da; bera 
bakarrik altxatu ahal izango 
da upelera botila zein 
pitxerra betetzera, betiere  
sagardotegiko arduradunaren 
laguntzaz.

Badago upela aukeratzerik?
Botilan zintzilik datorren 
zenbakia egokituko zaio 
mahai bakoitzari. Botilek eta 
pitxerrek zenbaki bat ekarriko 
dute zintzilik, upelaren 
zenbakiari egiten diona 
erreferentzia. Norberaren 
esku egongo da sagardoa 
aukeratzea.

Noiz arte zabalik?
Arratsaldeko 17:00ak aldean 
hasiko dira jasotzen, bestelako 
agindurik ezean, 20:00etan itxi 
behar dutelako sagardotegiek.
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EuskarAbentura Euskal He-
rriko zazpi lurraldeetako nahiz 
diasporako 16-17 urte bitarteko 
120 neska-mutil euskal geogra-
fia, kultura eta historia lagu-
nartean ezagutzera eramango 
dituen oinezko espedizioa da. 
Uztailaren 1ean abiatuko da eta 
hilaren 31n amaitu: 31 etapa 
osatuko dituzte, 783 kilometro 
orotara, horietatik 483 oinez.

Done Jakue bide ezberdi-
nak jarraituz, Euskal Herria 
luze-zabal zeharkatuko dute, 
Maulen hasi eta Getxo helmu-
ga hartuta. Hiriburu guztiak ez 
ezik, UNESCOk Gizateriaren 
Ondare izendatutako guneak 
ere bisitatuko dituzte; bai eta 
basoak, hondartzak, museoak, 
gari-soroak, leizeak, portuak, 
gazteluak, belazeak, monumen-
tu nahiz eraikin enblematikoak, 
herriak, gatzagak, baserriak…

Era eta eduki anitzeko minte-
gi, tailer eta ekimenek aberas-
tuko dute abentura. Izan ere, 
hainbat esparrutako profesio-
nalak (musikariak, soziolin-
guistak, aktoreak, bertsolariak, 
kazetariak, dantzariak, idaz-
leak, kirolariak…) aldiro-aldiro 
batuko dira espediziora gaz-
teekin ordu batzuk konpartitu 
eta askotariko jakintzak elkar 
trukatzeko.

Helburuak eta baloreak
Errealitate linguistiko, sozial, 
ekonomiko nahiz kultural 
ezberdineko neska-mutilak 
nahastu eta, hilabetez, Euskal 
Herria zentzu zabalean ezagu-

tzera eramango dituen espe-
rientzia ahaztezin hau euskaraz 
bizi dezaten nahi du EuskarA-
bentura ekimenak; eta sortu-
tako harremanek espediziotik 
harago ere iraun dezaten.

Horrenbestez, beste zenbai-
ten artean, honako hauek dira 
proiektuaren helburu nagusiak: 
Gazteen artean euskararen era-
bilera sustatu eta normaliza-
tzea; gazte euskaldunen sare 
berri bat sortu eta elikatzea; 
eta Euskal Herriko natura-on-
dasun eta ondasun historiko 
nahiz kulturalen transmisioa 
bermatzea.

Bestalde, EuskarAbentura 
esperientzia bizitzeak badakar, 
berez eta izatez, hainbat balore, 
jarrera eta gaitasunen lanketa, 
hala nola: parekidetasuna, bi-
zikidetza, ardura, autonomia, 
bizi-ohitura osasuntsuak, in-
gurumenarekiko begirunea eta 
turismo eredu jasangarria.

Parte hartzeko
Bi oinarrizko baldintza bete 
behar ditu parte-hartzaileak: 
batetik, euskaraz jakitea, eta, 
bestetik, 2004. edo 2005. ur-
teetan jaiotakoa izatea. Izen-
ematea honako web orrian egin 
behar da: https://euskaraben-
tura.eus/2021-participa/ 

Horrekin batera, ezinbes-
tekoa da banakako proiektu 
original bat eta aurkezpen-bi-
deoa egitea. Martxoaren 12ra 
arteko epea dago esandakoak 
bidaltzeko.

Ohar garrantzitsua
Antolakuntza-elkarteak jaki-
narazpen oharra laga du bere 
web orrian, eta honako hau 
dio: “EuskarAbentura Elkar-
teak bere eskuartean dagoen 
guztia egingo du 2021eko udan 
EuskarAbentura Espedizioa 
antolatzeko. Aldiz, bizi dugun 
egoeran, ezin dugu %100ean 
ziurtatu ibilbide originala ja-
rraituko duen 120 gaztez osatu-
tako hilabete osoko espedizioa 
antolatu ahalko dugunik. Ho-
rregatik, gogorarazten dizuegu 
ekintza momentuko egoeraren 
arabera antolatuko dela, betiere 
indarrean dauden prebentzio 
neurriak errespetatuz. Hori 
dela eta, kontuan izan egitas-
moan aldaketak egon litezkee-
la: parte-hartzaile kopuruan, 
iraupenean, ibilbidean… Data 
hurbildu ahala hartzen ditu-
gun erabakien berri emango 
dizuegu.”

Kontaktua
Gaiaren inguruko edozein 
zalantza izanez gero, bi mu-
gikor zenbaki daude akti-
bo: 688.844.257 (Irune) eta 
688.603.799 (Ane). Helbide 
elektroniko bidez ere jar daiteke 
haiekin harremanetan: info@
euskarabentura.eus 

EuskarAbentura 
espedizioa abian da 

“Euskal Herria 
zentzu zabalean 
ezagutzera 
eramango dituen 
esperientzia 
ahaztezin hau 
euskaraz bizi 
dezaten nahi du”
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Aspaldiko idatzi zaharrei 
esker badakigu orduko 
denboretan baserri ba-

tzuk zeudela Ego ibaiaren in-
guruan. 1346. urtean Alfonso 
XI.enak sortze-agiria luzatu 
zuen, gure arbasoei “Villanueva 
de San Andres” herria sortzeko 
baimena emanez. San Andres 
eliza eta herria beti egon dira 
oso lotuta, Eibar eta Villanueva 
de San Andres, izen bata zein 
bestea erabiltzen zen. Lotura 
horren lekuko hortxe daukagu 
Eibarko armarria.

Eibarko historian zehar ba-
dira makina bat gerrate. 1390. 
urtean, Akondian, Oñaz eta 
Ganboatarrek borrokan jardun 
zuten. Ordukoa da “Akundia le-
xar baga” kanta. Kanta galduta 
dago, baina Ibarguen-Katxopi-
nen Kroniketan hasierako zatia 
azaltzen da.

XV. eta XVI. mendeetan, 
Ibarra, Iñarra, Isasi, Larriate-
gi, Mallea, Orbea, Unzueta abi-
zenak sarritan aurkituko ditugu 
munduan zehar; goi-mailako 
karguetan aurkitu ere. XVII. 
mendean eibartarrek, mende 
batzuk lehenago hasitako bi-
deari jarraituz, kainoigintza 
eta txispagintzaren sekretuak 
bereganatuta, trebetasun eta 
abilezia handia lortu zuten: Ei-
barren egiten ziren arkabuz eta 
mosketeak punta-puntakoak 
ziren. Gero beste sasoi batzuk 
etorri ziren, gutxinaka gaur arte 
ekarri gaituztenak. Jarraian sa-
soi hartako Eibar sortu berria-
ren hainbat ezaugarri, Nerea 
Aretaren “Eibarko efemeridiak” 
kronika historikotik hartuta.

Villanueva de San Andres
Castillako errege zan Alfon-
tso XI.ak Jaendik bialdu eban 
Urigutun edo “Carta-puebla” 
pribilegixo-fueruaren bittar-
tez, “Villanueva de San Andres” 
izenarekin, Eibar “villa” mo-
ruan sortu eban, herrixa lehe-
nagotik be bazan arren. Bertako 
basarrixetakuak eskatutakua 
izan zan; Gipuzkuako billen 
fundaziñuak bakiaren izenian 
eta demokrazia zentzunarekin 
egin ziran. Bizkaiko mugiaren 
onduan egotiarren, eta ganboa-
tarren eta oiñaztarren banduen 

arteko burrukegaittik izango 
zala diñue. Arrisku barik eta 
askatasunian bizi izan nahixaz 
sortutako billia: herri inguruko 
hormak eta barruko organiza-
ziño juridiko barrixak horreta-
rako ziran. 

Hor Kartan holako konze-
siñuak egin jakuezen eibarta-
rreri, Logroñokuen fueruaren 
gorabeheran, `Marquina de 

Suso´ balleko billa gehixenen 
leintxe: 

- Herenzixak eta jabe ziran 
gauzak gura eben moruan sal-
du ero erosteko, eta jauntxuak 
horregaittik ezin zeikixuen eze-
bez esan.

- Ura erregadixo eta erro-
tendako erabiltzeko. Errotak 
egitteko askatasun haundixa 
laga eben, fueruak ziñualako 

errotia egittia nahi ebana, bere 
terrenuetan bazan, libre zala 
egitteko. Ordurako baeguazan 
errota batzuk Eibarko Ego erre-
kiaren hegaletan: Portalekua, 
Isasikua, Ulsagakua, Ibarra-
kua, Urkizukua eta Unzueta-
kua. Handik aurrera gehixago 
be egin zittuen, errekan ur as-
korik ez bazan be.

- Baitta mendixetako egu-
rra eta ondasunak erabiltzeko 
be, iñundiko inpuestorik pa-
gau barik.

- Esku ero deretxua, herrixan, 
labrau bako lurretan, generua 
etaratzeko; eta zelaixak eta la-
rrak ganauendako erabiltzeko.

- Tributo ero ̀ inpuesto´ ba-
tzuk pagatzetik be librau egitten 
ziran; esate baterako, ̀ sayonía´ 
pagau biharra kendu etsen; eta 
`fonsadera´ ero gerrako gas-
tueri aurre egittetik be libre ge-
ratzen ziran. Horren danorren 
nahixa zan ̀ kristauak beti libre 
eta ingenuo´ izatia.

- Abildadia euken, urtero, al-
katia eta agintarixak elegitzeko. 
Konzejua zan euren batzar mo-
dua, eta euren gaiñetik eguan 
bakarra erregia zan. Euken 
obligaziño bakarra, erregiorri 
egitteko, urtero zenso moduan 
sueldo bi pagatzia zan (`suel-
dua´ orduan sasoiko moneda 
klasia zan). Handik aurrera, ur-
tero etaratzen zan alkatia, pro-
kuradore sindikua (ero fiel-a) 
eta juradu bi; danei laguntzen 
etsen eskribau fielak. Orduan 
erabiltzen zan alkatia etaratze-
ko sistemia ez zan aldatu 1593. 
urtera arte.

Ordura arteko bizi-lekua al-
datu egin zan: beste gauza ba-
tzuen artian, etxiak eta kaliak 
zelan egin planifikau egitten 
zan, eta herrixaren-kalien ingu-
ruan hormak eta torriak altzau 
ziran. Hormetan, hiru ate egin 
ziran herrixan sartu eta urten 
egitteko. Lau kaletan harrizko 
kaltzada ipiñi zan. Orduan mo-
mentuan kale bakarra eguan, 
gerora ̀ Barrenkale´ izena ipiñi 
jakona. Horren kaliorren ingu-
ruan 55 etxe eguazen eta 250 
lagun biziko ziran han gitxi 
gorabehera. Gerora egin ziran 
beste kale bi, Elgeta eta Txurio. 
Holan, `kalia´ eta basarri in-

Gaur betetzen 
ditu 675 urte 
Eibar herriak
Gaztelako Alfontso XI. erregea izan zen 1346ko 
otsailaren 5ean Eibarri herri izateko eskumena luzatu 
ziona. Hala ere, ordurako bazegoen herria San Andres 
elizaren inguruan sortuta. Herri-agiria ematerakoan, 
gauzak aldatu egin ziren eta, handik aurrera, herria 
eratzen joan zen, eta etxeak eta kaleak jaso ziren: 
Barrenkale, Elgetakale, Somera edo Txurio...
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gurua zihero aparte gelditzen 
ziran. Bistarako bakarrik ez, 
bizimodua be geruago eta apar-
tiago joian: basarri ingurukuak 
ganau, lur eta basuetatik eta-
ratakuarekin bizi ziran artian, 
kalekua artesanixan, industrian 
eta tratuan-komerzixuan jardu-
ten eben gehixena. Horrek esan 
gura dau bertako kristauak be 
aurrerantzian juridikamentian 
lehenguaz diferente zirala: hor-
ma barruetan bizi ziranak as-
katasuna euken euren biharra 
egitteko, eta baitta auzokuekin 
konpontzeko be.

Hortik aparte, San Andres 
elizako patronatuak Olasota-
rrena izaten segidu eban au-
rrerantzian be. Billia bera an-
txiñagotik eguanaren gaiñian 
egin zan: monasterixuaren 
inguruan, baiña lehenagotik 
be askatasuna euken burdiña-
biharrian ziharduenak eskatu-
ta. Leku entidade barrixa izatiaz 
gain, komunidade sentimiento 
barrixa be jaixoko zan: eibarta-
rra izatia. Horrek eibartarrok 
gordeko eben aurretik etozan 
beste sentimiento batzuk be: 
pastore famelixa zabalen ondo-
renguak izatia, jakiñeko aldea-
ren batekuak izatia, ero parro-
kixaren batekua izatia.

Unzuetako jauntxoak
Baiña orduan martxan hasi zan 
konzejutik kanpora geratu ziran 
Unzuetako jauntxuak; horrek 
esan gura eban aurrerantzian 
ezin ebela herrixan kargurik 
euki, ezta agindu be, eta herriko 
ondasunetatik ezin ebela onu-
rarik etara. Baiña lehenagotik 
eukezen bentaja batzuk aurre-
rantzian be baeukezen, inguruko 
beste jauntxo batzuena baiño 
gitxiago bazan be.

- Fiskalak: ez eben bape in-
puestorik pagau bihar, ez he-
rrikuak ez probintziakuak, 
fogeren partiziñotik kanpora 
eguazelako.

- Personalak: prozesiñuetan 
alkatiaren ondorik lehelengo 
juaten zan Unzuetako jaun-
txua; mezetan be, alkatiaren 
ostian berak emoten eban ba-
kia, beste iñork baiño lehena-
go; abadien lehelengo meza-
tan eta bodetan alkatiarekin 
batera hartzen eban ofrenden 
fuentia; eta horrekin abadiokin 
ero nobixuekin bazkaltzen eban 
zeremonixa egunian, senidia ez 
izan arren be, ero konbidauta ez 
egon arren. Gaiñera, senidiak 
izatera, eskutik oratuta eruan 
zeikiazan elixaraiñok.

Ez dakigu seguru “villa” mo-
ruan sortu zanian ala gerua-

go, herrixaren jurisdiziñua ero 
mugak noiz zabaldu ziran oin 
egunian dakazen mujoiak eu-
kitzeko. E. de Garibayren eri-
tzixan, Eibar `ei + ibar´ litza-
ke: `ribera del molino, ribera 
de la molienda´. Herrixa ze-
lakua izango zan be argitzen 
dau: kaliak (Barrenkale, ordu-
ko kale bakarra; Erdiko kalia 
ero Elgeta-kale, eta Goiko kalia 
ero Txurio-kale), plazia, elixia, 
billako hormia; bidiak; basa-
rrixetan bizi ziranak. San An-
dres elixia ardatza bazan be, 
ordurako Agiñako San Migel 
be izango zan.

“Carta Puebla” eukanetik, 
Eibarko herrixaren inguruan 
hormak altzau ziran. Baiña sar-
tu eta urten egitteko, ate ero 
portalak bihar: bata, antxiñako 
Barrenkale barrenian egongo 

zan, erreka onduan; beste bat, 
Ardanzako Zubixaren entra-
dan, Amarrenengua etxiaren al-
buan. Hormia, gaurko Ardanza 
kaliaren gora, Txirio kalera arte 
izango zan; handik ezkerretara, 
lehengo antxiñako Konzeju-
zaharraren ostetik, Elgeta-ka-
liaren zihar, Barrenkalera joko 
eban eta, handik, han barrene-
ko Portalera arte.

Holan, herrixaren `behe-
kaldia´ Ego errekiarekin eta 
portal bixekin geratzen zan 
gordeta; beste guztia hormiak 
gordetzen eban. Herrixaren 
goikaldian egongo zan beste 
portalen bat. Hormaren ba-
rruan geratzen ziran Konzejua, 
Parrokixia, Plazia eta Ospitxala. 
Azken hau parrokixiaren ostian 
eguan eta fatxada nagusixa pa-
rrokixa aldera emoten eban.

Eliza eta ibaia izan zituen ardatz Eibar jaio berriak; kalea ere bakarra zuen hainbat atez gordetako “villak”.
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Hainbat opari dastatzeko
Armagintzaren Museoan
Eibarren 675. urteurrenak hi-
labete berezia eskainiko digu 
eibartarroi. 1346ko otsailaren 
5ean sortu zen Eibar, Gaztela-
ko Alfontso XI.ak emandako 
herri-agiriari esker. Hiriaren 
jarduera industrialak bereizi du 
beti Eibar. Hasierako errotak 
eta burdinolak ferramenteria 
bihurtu ziren pixkanaka, eta 
haiek eibartar armagintzaren 
sorrera eragin zuten. Lehenengo 
fabrika eta tailerrak industria 
handiak bihurtu ziren geroago, 
eta horrela sortu zen Eibarko 
armagintza tradizioa.

XX. mendean fabrika askok 
ekoizpen sistema aldatu zuten 
eta beste produktu berri batzuk 
ekoizten hasi ziren. Marka ho-
riek gaur egun ere erabiltzen 
ditugu eta oso ezagunak dira: 
Alfa, Orbea, El Casco... Eibar 
armagintzaren arloan mundu 
mailako erreferentzia da orain-
dik, eta bertan ekoizten eta es-

portatzen diren objektuak kali-
tate hobe ezinekoak dira.

675. urteurren honen hilean, 
Armagintzaren Museoak Eiba-
rren sorrerari buruzko bideoa 
prestatu du. Javier Elorzak ida-
tzitako Eibar: orígenes y evolu-
ción, s. XIV al s. XVI liburua eta 
Xabier Untzetabarrenetxea-
ren marrazki originala oinarri, 
Leire Kareagak prestatu ditu 
bideorako irudiak. Bideoa eta 

irudiak Museoaren harreran 
egongo dira ikusgai. Armagin-
tzaren Museoko sarrera doane-
koa izango da hilabete osoan.

Bailarako beste herriak
Gure bailarako herri gehie-
nak sasoi berean sortu ziren. 
Eibarren kasuan Villanueva 
de San Andresen sortze-data 
1346ko otsailaren 5a den mo-
duan, urte bereko abenduaren 

20an sortu zuten baita Elgoibar 
ere, Villamayor de Marquina 
izenarekin. Pixka bat lehenago-
koa da Placencia de las Armas, 
gaur egungo Soraluze, 1343ko 
urriaren 15ekoa. Ermua handik 
26 urtera sortu zuten, 1372ko 
urtarrilaren 20an, Gaztelako 
Juan I.aren baimenarekin, eta 
Bizkaiko Jaunak baieztatu zuen 
sorrera hori. Kostaldeko herriak 
urte batzuk lehenago sortu zi-
tuzten: Alfontso VIII.ak 1209an 
eman zion “Carta Puebla” hori 
Motricori, eta Borgoñako San-
txo V.ak -orduko Leongo eta 
Gaztelako erregeak- Monreal 
de Deba izenarekin sortu zuen 
gertuen dugun hondartzaren 
herria 1294ko ekainaren 24an, 
Vitoriako foruek markatutako 
bidetik hurrengo urratsak egite-
ko. Mendaro oso herri berria da, 
1983an sortutakoa, Elgoibarko 
Garagarza-Mendarozabal eta 
Mutrikuko Azpilgoeta berega-
natuta. Mallabiaren sorrerak ez 
du datu zehatzik.

Ia zazpi mende da Eibar sortu zela. Orduko herritarrek batez ere euren babesean pentsatu zuten “carta-puebla” eskatu ziotenean erregeari.

Museoak urteurrenaren inguruko hainbat ezagupen eskainiko dizkigu.
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Nolako erantzuna izan du saia-
kuntza klinikoan parte hartzeko 
kanpainak?
Astelehen arratsaldean itxi 
zen izena emateko epea, eta 
entsegurako baliagarriak di-
ren 1.500 eskaera jaso ditugu. 
Gero, 1.000 lagun aukeratuko 
ditugu ikerketa egiteko. Gau-
zak ondo badoaz, jende gehiago 
sartzen saiatuko gara.

Zer hartuko duzue kontuan 
aukeraketa egiteko orduan?
1.500 eskaeretatik esklusio-
irizpiderik (haurdun egotea, 
beste txerto bat jaso izana…) 
ez duten 1.200 lagun geratuko 
direla uste dugu eta adinaren 
arabera hiru bloketan banatu-
ko ditugu: 50 urtetik gorakoak, 
40 eta 50 urte bitartekoak, eta 
18 eta 40 urte bitartekoak. Par-
te-hartzaile gehienak lehen 
blokekoak izango dira (50 ur-
tetik gorakoak), gero 18 eta 40 
urte bitartekoak, eta azkenik 
40 eta 50 urte bitartekoak. Au-
keraketa egin eta gero ikerke-
tatik kanpo geratzen direnak 
itxaron-zerrendan geratuko 
dira, horrelako ikerketetan ohi-
koa delako azken momentuan 
parte-hartzaileen %20k atzera 
botatzea.

Noiz hasiko zarete entsegu 
klinikoa egiten?
Txertoaren promotoreak esan 
digu aste honetan jasoko du-
gula medikazioa eta, horrela 
bada, astelehenean hasiko gara 
saiakuntzarekin. Entsegu klini-
koa Europako hainbat tokitan 

“Pandemiari eman behar zaio 
erantzuna, ez herrialde
aberatsei bakarrik”

<<<  JULIO ARRIZABALAGA  •  Biodonostiako zuzendari zientifikoa  >>>

Espainiak Osakidetzako Biodonostia eta Biocruces Bizkaia hautatu ditu COVID-19aren aurkako Curevac txerto 
alemaniarraren saiakuntza klinikoan parte hartzeko. Zentro biek 2.000 boluntariorekin egingo dute lan. Entsegu 
kliniko horri buruzko xehetasunak eman dizkigu Julio Arrizabalaga Biodonostiako zuzendari zientifiko eibartarrak.

BIODONOSTIA
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egingo da eta lehia dago ahalik 
eta paziente gehiago lortzeko. 
Beraz, erlaxatzen bagara eta 
saiakuntzarekin hilabete eta 
erdi barru hasten bagara, has-
ten garenerako 50 toki geratu 
daitezke bakarrik entseguan 
parte hartzeko, zifra bat esatea-
rren. Horregatik da garrantzi-
tsua ahalik eta parte-hartzaile 
gehien lortzea ahalik eta den-
bora laburrenean. Astelehene-
tik (otsailaren 8tik) martxoa-
ren 5era arte 800 pazientek 
saiakuntzan parte hartzea da 
gure asmoa. Horretarako, aste-
lehenetik eguenera 50 paziente 
hartu beharko ditugu egunero, 
txertoaren lehen dosia ema-
teko. Gero, martxoaren 5etik 
apirilaren 2ra, bigarren dosia 
jasoko lukete.

Nolako esperientzia biziko 
dute parte-hartzaileek?
Hona etorri eta harrera egin 
ondoren, medikuarengana 
pasako dira entseguaren non-
dik norakoak jasotzeko eta 
baimen informatua emateko. 
Gero, miaketa eta analisia egin-
go zaie, eta pazienteari zenba-
ki bat egokituko zaio. Horren 
arabera, entseguan txertoa edo 
plazeboa emango zaio, parte-
hartzaileak zer hartzen duen 
jakin barik. Pazienteak dago-
kion dosia jasoko du eta bertan 
jarrita itxaron beharko du, al-
bo-ondoriorik dagoen ikuste-
ko. Ondo bidean, ordu erdi in-
guru pasatzen denean joan ahal 
izango da. Handik lau astera 
pazientea berriz itzuli behar-
ko da bigarren dosia jasotze-
ra, prozesu bera jarraituz. Eta 
43 egun igaro ondoren, medi-
kuak miaketa egingo dio, ondo 
dagoen ala ez ikusteko. Ezin-
bestekoa da parte-hartzaileek 
telefono mugikorra eta helbi-
de-elektronikoa izatea, proze-
suan zehar atzemandako arazo 
guztiak aplikazio batean idatzi 
beharko dituelako.

Nolako arazoak sortu daitezke 
prozesuan zehar?
Alergiak sortzea da normalena, 
batez ere bigarren dosiarekin. 
Curevac-ek garatu duen txer-
toa Pfizerren eta Modernaren 

mota berekoa da. RNA mezu-
lariaren mekanismoan oina-
rrituta dago eta ez dugu uste 
ondorio ezberdinik eragingo 
duenik. Izan ere, Pfizerren eta 
Modernaren txertoekin aldera-
tuz, Curevac txertoaren lehen 
ikerketa faseetan ez da efektu 
ezberdinik atzeman. Dosia jaso 
ondoren norbait ondoezik sen-
titzen bada, COVID-19a duen 
edo ez jakitea da berebizikoa. 
Izan ere, plazeboa hartzen du-
tenen artean txertoa jaso dute-
nen taldean baino COVID kasu 
gehiago egoteak definituko du 
txertoaren balioa.

Noiz jakingo dugu Curevac 
txertoak balio duen ala ez?
Dosia jaso eta 3-4 hilabetera 
emaitzak jakingo ditugu. Onak 
badira, emergentziazko meto-
doaren bitartez txertoak urgen-
tziazko onespena jasoko du, eta 
12 hilabete geroago, datu gehia-
go egongo direnez, behin beti-
ko onarpena. Pfizer, Moderna 
eta Astra Zenecaren txertoek 
ere emergentziazko onespena 
dute, ohiz kanpoko zerbait ger-
tatu delako eta euren eragina 
oso argia zela ikusten zelako. 
Orokorrean, txertoen eragin-
kortasuna epe luzera ikusten 
da, baina kasu honetan oso az-

kar atzeman da. Gero, Curevac 
txertoaren promotoreak esan 
digunez, erabilera onartzen 
denean, entseguan plazeboa 
jasotzen dutenei emango zaie 
txertoa.

Curevac-en txertoa Pfizerren 
eta Modernaren antzekoa dela 
diozu, baina badago alderik?
Immunitate-maila handiagoa 
duela dirudi eta efektu esterili-
zatzailea duela diote. Hau da, 
txertoa jartzen dizutenean gai-
xotasun larria jasatea galaraz-
ten dizute, baina birusa duen 
norbaitekin egoten bazara, bi-
rusa ahoan edo faringean eduki 
dezakezu (nahiz eta zure defen-
tsek gero birusa suntsitu) eta 
beste norbait kutsatu. Curevac-
en txertoak, ostera, arazo hori 
ekidin dezakeela uste da, baina 
azken ikerketa hauetan jakingo 
dugu horrela den zehazki. Nor-
malean horrelako gauzak gero 
ez dira frogatzen. Beharbada ez 
da panazea izango, baina nik 
uste dut Curevac-en txertoa 
ona izango dela.

Txertoaren erabilera onartzen 
bada, nolako ondorioak izan 
ditzake?
Europarrontzat garrantzitsua 
da Alemanian sortutako eta 

handik banatutako txertoa iza-
tea, beste txertoekin ditugun 
gabeziak estaliko dituelako. 
Gero, estatuen arteko nego-
ziazio kontua izango da, baina 
uste dut europar komunita-
teak Curevac-ekin negoziatu 
duela txerto kopuru handie-
na. Europako buruzagiek es-
perantza handia dute txerto 
horrekin. Gainera, zenbat eta 
txerto gehiago izan, hobeto 
egingo diegu aurre koronabi-
rusaren andui  edo cepa berriei 
eta txerto gehiago iritsiko dira 
hirugarren munduko herrial-
deetara. Izan ere, herrialde ho-
rietan birusa eliminatzen ez 
bada, koronabirusaren arazoak 
bizirik jarraituko du. Pande-
mia bizi dugunez, pandemiari 
eman behar zaio erantzuna, ez 
herrialde aberatsei bakarrik.

Biodonostiarentzat nolako 
erronka da horrelako entsegu 
bat antolatzea?
Hiesaren, protesien infekzioen 
eta beste hainbat gaitzen en-
tsegu klinikoak egin izan ditut, 
baina 45 lagunek hartzen zuten 
parte gehienez. Orain 1.000 
dira. Batetik, mediku eta eri-
zain boluntarioak bilatu behar 
izan ditugu. Eta bestetik, kon-
tsultak egiteko gutxieneko az-
piegiturak prestatu behar izan 
ditugu. Gainera, lana bizkor 
egin behar da. Guretzat dema-
seko erronka da bi hilabetetan 
800 laguni txertoaren bi do-
siak jartzea, baina ilusio han-
dia dugu.

Gipuzkoarrontzat garrantzitsua 
da ikerketa hau hemen egitea?
Saiakuntzaren emaitzak onak 
badira eta lana ondo egiten ba-
dugu, etorkizuneko infekzio 
biralei begira, Biodonostia Eu-
ropako Txertoen Erregistroan 
nota onarekin agertuko litzate-
ke eta txertaketa masiboen au-
rrean aintzat hartuko gintuzke-
te. Maila gorenagoan jokatzeko 
aukera lortu dezakegu. Bestela 
ere, garrantzitsua da Biodonos-
tia bezalako zentro bat gurean 
izatea. Adibidez, Biodonostiari 
esker pandemiari aurre egite-
ko beharrezkoak ziren medi-
kazioak jaso ahal izan ditugu.

“Beharbada ez da panazea izango, 
baina nik uste dut Curevac-en 
txertoa ona izango dela”
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Idazle eta kazetari azpeitia-
rraren “Nobela errealista bat” 
liburua irakurri du Antxon 
Narbaizak gidatzen duen ter-
tulia-taldeak, eta lan horren 
inguruan jardun zuten marti-
tzenean, idazlearekin batera, 

egin zuten saioan. Hurrengo 
saioko liburua aukeratuta du 
taldeak: Oihane Amantegiren 
“Ibaiertzeko ipuina” izango da 
martxoko tertulian landuko du-
tena. Apirilean Pello Lizarral-
deren txanda izango da. 

Azken hilabeteetan bizi dugun 
egoerara behin eta berriz mol-
datzen ari dira berbalagunak 
ere: aforoa murriztu dutela? 
mahai batean beharrean bi-
tan esertzen dira; tabernak 
itxi dituztela? paseatzen prak-
tikatzen dute euskara. Taber-
nak itxi aurretik, eta neurri 
berriak errespetatuz, launaka 
elkartzen hasi ziren berbalagu-
nak; orain ostalaritza itxi dute 
herrian, baina berbalagunek 
ez diote uko egiten euskara 
praktikatzeari, eta asko kalean 

elkartzen dira, talde txikietan 
eta bueltatxoa ematen duten 
bitartean, euskara praktika-
tzeko.

Datorren otsailaren 16an etorriko da ikerlari laudioarra Ei-
barrera euskal usadioen jatorriari buruz berba egitera. Negu 
parteko errituak izango ditu hizpide batik bat Felix Muguru-
tzak: aratosteak, solstizioa… eta horiek hobeto ezagutzeko eta 
barrenetik sentitzeko aukera izango dugu. Hitzaldia 18:00etatik 
aurrera izango da Arrate Kultur Elkartean. Segurtasun-neurriak 
zaindu ahal izateko aforoa mugatua egongo da eta, beraz, izena 
eman beharko da aldez aurretik 943200918 telefonora deituta.

 Mugurutzaren hitzaldirako  
izena emateko epea zabalik

Joxean Agirre idazlea izan 
da Harixa Emoten tertulian

Segurtasun-neurriak zainduta 
euskara praktikatzen jarraitzen 
dute berbalagunek

Gazteen artean euskararekiko 
jarrerak eta motibazioa lan-
tzeko saioak eskaintzen dihar-
du …eta kitto! Euskara Elkar-
teak, Eibarko Udaleko Euskara 
Zerbitzuak hala eskatuta. Aste 
honetan La Salle ikastetxeko 
DBH1 mailako ikasleei eman 

die saioa …eta kitto!-ko Aina-
ra Lavado normalizazio-ar-
duradunak. Udazkenean ere 
hainbat motibazio-saio eman 
zituen …eta kitto!-k herriko 
ikastetxeetan, DBH1 mailan ez 
ezik, baita Lanbide Heziketako 
hainbat ziklotan ere.

Motibazio-saioak  
La Salle ikastetxean

Domekara arteko epea dute 
LH 5. eta 6. mailetako ikasleek 
aurtengo Play Back lehiaketa 
berezirako bideoak bidaltzeko. 
Taldeak asko jota laun lagu-
nekoak izango dira, abestiak 
halabeharrez izan beharko 

dute euskaraz eta gehienez ere 
lau minutuko iraupena izan-
go dute. Bideoak, guraso edo 
tutore legalaren baimenare-
kin batera, normalizazioa@
etakitto.eus helbidera bidali 
beharko dira.

Play Back lehiaketarako azken egunak

Era guztietako testuak
itzultzen ditugu
Euskaratik gaztelaniara
Gaztelaniatik euskarara

ITZULPENGINTZA
ZERBITZUA

Eskatu aurrekontua 
konpromiso barik

elkartea@etakitto.eus
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Eibarko dendetan bertokoa 
eta euskaraz kontsumitzera 
animatzeko #nikEibarren-
gastaukot #Eibarrenbadaka-
gu kanpaina berezia jarri zuen 
martxan …eta kitto! Euskara 
Elkarteak konfinamendu-sa-
soian. Gabonetan eta behera-
penetan ere martxan izan da 
kanpaina; herriko dendetan 
Euskeraz primeran! pegatina 
berriztua banatzeaz gain, opa-
ri-paketeetan jartzeko pegatina 
bereziak ere banatu ditu Eus-
kara Elkarteak, eta, horrekin 
batera, lehiaketa ere antolatu 
zuen orain dela aste batzuk. 
Parte hartzeko Euskeraz pri-
meran! pegatina duen denda-
ren bateko dendariarekin edo 
erakusleihoan argazkia atera 
behar zuten parte-hartzaileek. 
Hori egin zuen Belen Aranak 
eta, jasotako guztien artean 
zozketa egin eta gero, bera izan 
da irabazlea. Euskadin erabil-
tzeko esperientzia-kaxa edo 
“smartbox” deritzona irabazi 
du Belenek. Zorionak irabaz-
leari eta eskerrik asko parte 
hartu duzuen guztioi!

Belen Aranak irabazi du 
#nikEibarrengastaukot  
#Eibarren badakagu lehiaketa

Mintegia 2021
“Euskara Coronavirus sasoian”

Martxoaren 16an
09:15-12:45

Presentziala (20 lagun)* eta online
*eibartarrek lehentasuna izango dute
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EIBAR KLISK BATEAN

Espazioen arteko jokoa, aire librean. RAMON BEITIA
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Espazioen arteko jokoa, aire librean. RAMON BEITIA

Nola jaso duzu Goya sarieta-
rako izendapena?
Hautagaien artean geunden 
eta izendapena jasotzeko au-
kerak genituen, baina ez nuen 
itxaropen ustelik egin nahi. La-
gun batzuek esaten zidaten Es-
painiako Zinema Akademiako 
kideak nahiko klasikoak dire-
la eta, gure lana oso klasikoa 
ez dela ikusita, ez nion buel-
ta larregirik eman. Baina bai, 

izendatu gaituzte eta oso pozik 
hartu dut.

Sare sozialetan ikusi dugunez, 
jendea asko poztu da zure 
izendapenarengatik.
Izendapena Akademiak egiten 
digun aitortza da eta pozez har-
tzen da zure lanak horrelako 
onarpena jasotzea. Baina gu-
rasoak eta familia hain pozik 
ikustea eta, bestetik, jendea-

ren zorion-agurrak zintzoak 
eta beroak direla eta benetan 
pozik daudela ikustea, dema-
sa da. “Izendapena nirea izan-
go balitz moduan hartu dut”, 
esan didate, eta horrek asko 
hunkitzen nau.

Sortzaile moduan, sariei ga-
rrantzia ematen diezu?
Inoiz ez naute saritu! (barreak) 
Ondo dago horrelako aitorpe-

nak jasotzea eta Goya saria be-
rezia da. Ez dut esperientzia 
askorik zinearen munduan eta 
nire 3. edo 4. pelikulan izenda-
pena lortzea demasa da. Beste 
izendatuen inguruan irakur-
tzen ibili naiz eta batek Ridley 
Scott zuzendariarekin egin du 
lan, adibidez. Beste izendatuak 
Interneten nire izena bilatzen 
eta ‘Mursego’ entzuten imajina-
tzen ditut (barreak). Beno, az-

Maite Arroitajauregi jatorrizko musika onenaren Goya saria jasotzeko izendatu dute Arantzazu Callejarekin 
‘Akelarre’ pelikulan egindako lanagatik. Musika oinarri hartuta, artista eibartarrak kulturaren arlo ezberdinak 
arakatzen ditu, arrakastarekin eta publikoaren eta kritikaren onarpenarekin. Zinea, olerkia, hitz-jokoak, soinua, 
musika… Ez da mugarik Mursegorentzat.

“Musikak irudiak baino indar 
gehiago du, irudiek eraman ezin 
zaituzten tokietara eramaten zaitu”

<<<  MAITE ARROITAJAUREGI  •  Musikaria >>>

Maite Arroitajauregi eta Mursego. Mursego eta Maite Arroitajauregi.  Goya saria jasotzeko izendatu dute artista eibartarra. EKHI BELAR
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ken batean soinu-bandak egite-
ko modu asko dago eta gurea ez 
da estilo sinfonikoa. Zorionez, 
gero eta gehiago zabaltzen ari 
da estiloei dagokionez.

Zelan sortu zitzaizun ‘Akela-
rre’ pelikulan parte hartzeko 
aukera?
Fernando Franco zuzendaria-
rekin ‘Morir’ pelikulan lanean 
nenbilen eta Koldo Zuazua 
‘Akelarre’ pelikularen ekoiz-
leetako bat nirekin harrema-
netan jarri zen. Pelikula egi-
teko asmoa zutela, sorginen 
inguruan girotuta zegoela eta 
nik egiten dudan musika ondo 
egokitzen zitzaiola esan zidan. 
Handik denbora batera Koldok 
gidoia bidali zidan eta baiezkoa 
eman nion, aukera moduan 
ikusten nuelako. Gogoa nuen 
horrelako ekoizpen batean lan 
egiteko eta probatu nahi nuen.

Nolako lana egin behar izan 
duzu maila horretako ekoiz-
pen batean?
Bakarrik hasi nintzen lanean, 
Arantzazu geroago sartu zela-
ko. Pablo Aguero zuzendaria-
rekin harremanetan jarri nin-
tzen eta bere asmoa aktoreek 
abestea zela esan zidan, euskal 
musika-tresnen inguruko erre-
ferentziak eskatu zizkidan eta 
kolaboratzaile moduan zein 
musikari ikusten nituen gal-
detu zidan. Poliki-poliki gau-
zak prestatzen hasi nintzen: 
albokaren eta ttunttunaren 
inguruko doinuak bidali niz-
kion, baina beti ere nire gustu-
ko musikarien eskutik (Beñat 
Axiari, Mitxel Etxekopar…), 
nolabaiteko benetakotasuna 
lortzeko; Lantzeko aratostee-
tako bideoak ere bidali nizkion; 
Sanjuanetako kantuak… Hu-
rrengo fasean, aktoreek abes-
tuko zuten kantua euskal kanta 
tradizional batean oinarrituta 
egotea eskatu zidan zuzenda-
riak. Euskal kantutegia hartu 
eta baheketa egin nuen peliku-
laren gaia kontuan izanda ego-
kiak ikusten nituen melodien 
artean. Kantak pianoan jo eta 
abestu nituen zuzendariari bi-
daltzeko, eta azkenean ‘Anaiai 
gaztigatu nion’ abestiaren me-

lodia oinarri bezala erabiltzea 
erabaki genuen. Hortik abia-
tuta, abestia konposatzen eta 
maketak egiten ibili nintzen 
aktoreentzako, eta aldi berean 
entseatzen hasi ginen.

Beraz, aktoreak ondo abeste-
ko gai izan behar ziren?
Castingean parte hartzea nahi 
izan nuen, aktuatzeaz gain 
abestea ere eskatzen zitzaie-
lako. Aukeraketa-prozesua 
luzea izan zen, baina ni egon 
nintzen egunean aukeratu zi-
tuzten aktoreak: Amaia Abe-
rasturi, Garazi Urkola… Gero, 
Jone Laspiur hartzea proposa-
tu nuen. ‘Koban’ taldearekin 
Untzagan zuzenean ikusi nuen 
eta bere presentziak atentzioa 
eman zidan. Kontzertu ostean 
berarekin berba egin nuen, ai-
txitxa eta amama ezagutzen 
nituelako (Imanol Laspiur eta 
Arrate Ibargutxi), eta abar. Ka-
meraren aurrean ondo ikusten 
da, ondo abesten du eta jatorri 
eibartarra du, aurrera beraz! 
(barreak) Eurekin lan espe-

zifikoa egin behar izan nuen, 
abestiak aktoreen gaitasun bo-
kalaren eta euren pertsonaien 
izaeraren arabera moldatzea 
nahi zuelako zuzendariak. Kan-
tu sinpleak direla dirudi, baina 
mila buelta eman genituen be-
rak nahi zuena lortzeko.

Sinplea iruditzea da zailena 
askotan.
Azkenean denak du arrazoi bat: 
nahita aukeratzen da zein per-
tsonaiek egiten duten duoa, 
noiz sartzen den koroa… Ander 
Berrojabilzek arrabita jotzen 
du pelikularen soinu bandan, 
asko daki sorginei eta sasoi har-
tako musikari buruz, eta bera-
rekin berba asko egin eta asko 
ikasi nuen.

‘Akelarre’ kokatzen den sa-
soiko musika egiten saiatu 
zarete?
Zuzendariak sasoi hartako ins-
trumentuak sartu nahi zituen 
eta Anderrekin horren ingu-
ruan egin nuen lan. Inkisido-
reek sorginei buruz idazten zu-

ten eta euren kontakizuna gero 
eta fantasiatsuagoa bazen, au-
kera gehiago zituzten kargue-
tan gora egiteko. Beraz, orduko 
gauzak idatziz jasota daude. 
Bertan akelarreak deskribatzen 
dituzte eta neskek gorputzean 
txintxarriak josita zeramate-
la agertzen da, arrabita ere, 
alboka, ttunttuna, atabala… 
Kantuen formei dagokienez, 
Anderrek esan zidan abestiak 
musika herrikoitik zetozela eta 
abesteko errazak zirela, eta hori 
guztia kontuan hartu nuen.

Aktore gehienentzat lehen-
dabiziko aldia zen horrelako 
proiektu batean. Nola molda-
tu zinen eurekin?
Gozamena izan zen eurekin lan 
egitea. Hemen entseatzen ge-
nuen, musika eskolan. Hasie-
ran ez zuten elkar ezagutzen eta 
moduren baten taldea batera-
tzen lagundu nuen. Hasieratik 
esan nien ez nuela esperientzia 
handirik zinemarako musika 
konposatzen, baina irakaslea 
nintzela eta denon artean au-
rrera egingo genuela eta euren 
ekarpenak ongietorriak izango 
zirela. ‘%100 Oion’ proiektua-
ren esperientziak asko lagundu 
zidan zentzu horretan: jende 
askorekin lan egiteak, ahotsa-
rekin, koroarekin… ‘Akelarre’-
ko aktoreekin talde polita sortu 
genuen eta elkarri laguntzen 
zioten beharra zutenean.

Arantzazu Calleja noiz sartu 
zen proiektuan?
‘Akelarre’ egitea bereziki luzea 
eta zaila izan da. Ekoizleek esan 
zidaten abesti batzuk egin on-
doren txeloak eta abar sartuko 
zituztela eta nire lana amaitu-
ko zela. Zuzendariak, ostera, 
orkesta bat sartu nahi zuen. 
Ordurako Axier Altunarekin 
‘Arzak’ dokumentalean lanean 
hasita nengoen eta nahiko itota 
nebilen. Orduan, ‘Akelarre’-ko 
ekoizleek beste kide batekin 
lan egiteko aukera eman zida-
ten eta Arantzazu Callejarekin 
aritu nahi nuela esan nien, bere 
lana asko gustatzen zitzaidala-
ko. Postprodukzioan Arantza-
zurekin lanean hasi nintzen eta 
oso ondo moldatu ginen. Polita 

“Soinu-bandak egiteko modu 
asko dago eta gurea ez da estilo 
sinfonikoa”

“Asko hunkitu naiz izendapenaren 
berri izan ondoren jendeak  
eskaini dizkidan zorion-agurrekin 
eta berotasunarekin”
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izan zen zuzendaria konbentzi-
tzeko egin genuen ariketa. Az-
ken batean, pelikularen musika 
gurea da.

‘Akelarre’-n musikak bereziki 
du garrantzia?
Bai. Kontu horri ez diot buelta 
askorik eman, baina prentsa-
ren aldetik mezu hori jaso izan 
dut. Musikak narrazioari asko 
laguntzen diola diote. Oroko-
rrean, niri gustatzen zaidan 
zinean apenas dago musika-
rik, musika diegetikoa dago. 
Hau da, eszenan agertzen den 
musika (adibidez, pertsonaiak 
irratia entzuten badu, irratitik 
entzuten den musika). Horrek 
errealismo gehiago ematen dio. 
Hala ere, lehen esan dudan 
bezala, soinu-bandak egiteko 
modu asko dago. Adibidez, or-
kestrazioa ez zait gehiegi inte-
resatzen, baina beste alde ba-
tetik asko gustatzen zait Hildur 
Guðnadóttirrek (Joker, Cher-
nobyl…), Mica Levik (Jackie, 
Monos…), Johan Jóhansso-
nek (The Theory of Everything, 
Arrival…) eta Olivier Arsonek 
(El Reino, Antidisturbios…) 
egiten dutena.

Musikak nola eragin dezake 
pelikuletan?
Musikak demaseko indarra du 

eta irudiek eraman ezin zaituz-
ten tokietara eramaten zaitu. 
Lagun batekin komentatzen 
nuen bezala, musikak mani-
pulatu egiten zaitu eta batera 
edo bestera eramaten zaitu. 
Orokorrean, manipulazio hori 
ez zait gehiegi gustatzen. Peli-
kula bat ondo eginda badago 
eta eszena batek zerbait indar-
tsua kontatzen badu, ez luke 
musikarik beharko. Zentzu ho-
rretan, behintzat, musikaren 
kontrakoa naiz. Musika iru-
diei laguntzeko erabili daiteke, 
pertsonaientzako egin daiteke 
edo pertsonaietan sartzeko. 
Adibidez, Hildurren musika-
rekin Jokerren pertsonaian 
sartzen zara, baina ‘Indiana 
Jones’ pelikularen doinua 

entzunez gero ez zara per-
tsonaian sartzen, baizik eta 
pertsonaia azpimarratzen du, 
Indiana Jones datorkizulako 
burura. Gero, soinuaren ga-
rrantzia azpimarratuko nuke. 
Nik ez dut bereizten soinuaren 
eta musikaren artean. Soinua-
rekin lortzen denak du garran-
tzia. Soinuarekin musikaltasu-
na lortu daiteke eta soinuaren 
bidez irudiekin esaten diren 
gauzak lortu ahal dira. Zen-
tzu horretan oso interesgarria 
egiten zait Lucrecia Marte-
lek egiten duena (La cienaga, 
Zama…), soinua asko lantzen 
duelako.

Ikus-entzunezko proiektue-
tan (Akelarre, Amama, Arzak, 

Lanbroa, Morir, Filmoteca Es-
pañolarekin elkarlana…) hartu 
duzu parte azkenaldian. Non-
dik datorkizu zinearekiko za-
letasuna?
Zinemazalea naiz eta, musika-
ria izanda, pelikuletako mu-
sikan fijatzen naiz. Argi dut 
musikak irudiak baino indar 
gehiago duela. Modu natura-
lean murgildu nintzen ikus-
entzunezkoetan eta horrela 
jarraitzen dut. Proiektu bakoi-
tzean asko ikasi dut eta ikus-
entzunezkoenganako interesa 
gehiago elikatzen da horrela. 
Datorren urtean Victor Iriarte 
zuzendariaren bigarren luze-
metraian hartuko dut parte, 
Fermin Muguruza ‘Black is 
Beltza 2’ egiteko asmoarekin 
dabil, Filmoteca Españolare-
kin egindako lana zuzenean 
eskainiko dut Tabakaleran 
(Donostian)…

Eta Mursego moduan zerbait 
egiteko asmoa duzu?
Esku artean ditudan gauza ba-
tzuk amaitzean Mursegorekin 
berriz martxan jartzeko asmoa 
dut. Hala ere, beste proiektue-
tarako sortzen ditudan gauza 
batzuk gero ez badira erabil-
tzen, Mursego bezala erabiltze-
ko aprobetxatzen dut. Beraz, 
Mursego beti dago presente.
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>>>  Aurreko domekan joka-
tutako Euskal Herriko ligaren 
lehen jardunaldiko partiduan, 
Urbat-Urkotronik-ekoek 13-11 
irabazi zieten Leioakoei lehe-
nengo puntuak eurenganatze-
ko. Hala ere, joko-erritmoan, 
abiadura mailan eta defentsan 
erakutsi beharreko sendotasu-
nean hainbat hutsune erakutsi 
zuen Eibarko taldeak, “liga ira-
bazi eta estatuko ligara igotzea 
nahi badu konpondu beharrez-
koak”, taldearen teknikoen hi-
tzetan. Talde bezala funtzionatu 

beharrean, indibidualtasuna 
nagusitu zen aipatutako nor-
gehiagokan. Biharko partidua 
ez dute errazagoa izango eibar-
tarrek, Waterpolo Donosti talde 
indartsua aurrez aurre izango 
baitute Paco Yoldi kiroldegian 
19:45etik aurrera. Emakumez-
koen taldeak, bestalde, liga ha-
siko du etzi Orbea kiroldegian 
Getxoren aurka, 15:35ean hasi-
ko den neurketarekin. Urbate-
ko talde biak, bata zein bestea, 
euren ligetako faboritoen ar-
tean daude.

Partidu borobila egin ez arren 
Urbatek irabazten hasi zuen Liga

>>>  “Honaino” esan zieten es-
kubaloiko 1. Nazional Mailako 
gure herriko taldekoek ordura 
arte partidu guztiak irabazita 
Ipuruara etorri ziren Anaita-
suna Helvetiakoei. Ez hori ba-
karrik, Fernando Fernandezen 
mutilek garaipen ezin argiagoa 
eskuratu baitzuten aurreko ba-
rixakuan; aurretik atzeratuta 
zuten partiduan 37-28 nagu-
situ ziren H. Servandokoek. 
Talde osoaren lana sekulakoa 
izan zen liderarren aurkako 
norgehiagokan, “azken urteo-
tako partidurik borobilenean” 
teknikarien berbetan. Golea-

tzaileei erreparatuta, Ander 
de Diegok bederatzi gol sartu 
zituen, Iker Eizagirrek zazpi 
eta Lander Casadok sei.

Handik bi egunera, domekan, 
aurrekoak eragindako nekea 
nabaritu bazuten ere, Hierros 
Servandokoek beste garaipen 
argia lortu zuten (34-26), orain-
go horretan Beti Onak sailka-
peneko laugarrenaren kontra. 
Casadok eta Jon Barruetabeñak 
zazpina gol lortu zituzten eta 
Jorge Ezenarrok sei gauzatu zi-
tuen. Lehenengo itzulia amaitu-
ta, bigarren postuan dira orain 
eibartarrak, 23 punturekin.

Eibar Eskubaloiko senior 
mailako bigarren taldeak, bes-
talde, Aritzbatalde Tabernari 
26-33 irabazi zion Zarautzen. 
Eta jubeniletako eta kadetee-
tako taldeek ere maila onean 
jardun zuten. Emakumezkoen 
Grupo Mecalbeko jubenilek 

3-31 nagusitu ziren Ormaizte-
gin eta kadeteek 19-24 irabazi 
zioten Ereintza Aguaplast tal-
deari Errenterian. Mutilen ka-
suan, H. Servandoko jubenilek 
34-23 garaitu zuten Hettich 
ZKE Ipuruan, bigarren taldeak 
Amenabarrekin 16-26 galtzeko.

Liderrari ere topea ipiniz 
asteburu itzela borobildu 
zuen Hierros Servandok

Binakako txapelketa nagusiko 
partidua hartuko du Astelena 
frontoiak datorren domekan
>>>  Gure herriko pilota Ka-
tedralak profesionalen parte 
hartzea izango duen jaialdi berri 
bat hartuko du domeka arratsal-
dean, ohikoa denez 17:00etan 
hasiko den hiru partiduko egi-
tarauarekin. Partidu nagusian 
1. mailako binakako txapelke-
taren norgehiagoka izango da, 
Aspeko Altuna eta Mariezku-
rrena eta Baikoko Peña II.a eta 
Albisu bikoteak nor baino nor 
jardungo duten lehian. Txapel-
ketako seigarren jardunaldiko 

partidu horren aurretik, jaialdia 
hasteko, txapelketatik kanpo 
geratu diren enpresa bietako 
pilotarien arteko norgehiagoka 
izango da, enpresa bietako pilo-
tariak nahastutako bikoteen ar-
tekoa: Irribarria-Aretxabaleta 
vs Agirre-Bikuña. Eta amaitze-
ko promozio mailako binakako 
txapelketaren partidua izango 
da ikusgai, sailkapeneko beheal-
dean puntu beharrean dauden 
Bakaikoa-Elizegi eta Egiguren 
V.a-Ruiz bikoteekin.

Bihar Donostiako Paco Yoldin neurketa zaila izango dute eibartarrek.
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>>>  Eibar Igerixaneko ordez-
karia onena izan zen 100 bula-
rreko proban aurreko zapatuan 
Azkoitiko Zubiaurre kirolde-
gian jokatutako marken kon-
trolen bigarren jardunaldian. 
Absolutu mailako probak izan 
ziren jokoan eta, Calvorekin 
batera, beste taldekide batzuk 
ere nagusitu ziren euren probe-
tan. Horrela, Maddi Maguregi 
(tximeleta erako 50 metrotan 
eta 800 metro libreetan), Mi-

ren Galdos (tximeletako 100 
metroak), Elene Oiarzabal (50 
bizkarrean), Roke Etxeberria 
(tximeletako 50 metroak) eta 
Ruben Torres (400 libreak) 
garaile izan ziren aipatuta-
ko probetan, beste hainbate-
tan podiumera igotzeaz gain. 
Hiru lehenen artean sailkatu 
ziren baita Asier Gomez (biga-
rren 200 librean), Kai Zubiau-
rre (hirugarren 50 bularrean), 
Malen Beobide (hirugarren 200 

librean) eta Maialen Gomez  ere 
(hirugarren 50 bizkarrean). Ei-
bar Igerixaneko guztiek gain-
ditu zituzten markak. Eta Iker 

Calvo hilaren 12tik 14ra Ovie-
don jokatuko den Espainiako 
autonomien junior eta haurren 
mailako txapelketan izango da.

Iker Calvo igerilaria euskal 
selekzioarekin izango da 
erkidegoen txapelketan

Eibar Rugby Taldea Zarautz          
baino gehiago izan zen Unben
>>>  Azkenaldian lortu duen ga-
raipen argienetakoa lortu zuen 
aurreko asteburuan Ohorezko B 
Mailako taldeak Zarautzi 57-17 
nagusituta. Emaitza horrekin 
taldeak gora egin du, zortziga-
rren postura igota eta, bigarren 
itzuliari begira, sailkapeneko 
seigarren postua eskuratzea 
dute Gaston Ibarbururenek 
begipuntuan. Unben jokatu-

tako partiduari hasieratik hel-
du zioten ondo eibartarrek eta 
uztartzeak irabazten ekin zio-
ten neurketari. Atsedenaldira 
25-12 irabazten erretiratu zen 
Avia Eibar Rugby Taldea eta, 
handik bueltan, bigarren zatian 
oraindik nagusitasun handia-
goa erakutsi zuten, beste lau 
entsegu egiteaz gainera. Bi as-
teko atsedena dute orain zain.Eibartarren taldea indartzera etorri da azken fitxaketa.
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Domekara arte egongo da “A 
tientas”, Mariano Arsuagaren 
erakusketa Portalean. Artis-
ta bizkaitarraren 37 koadro 
biltzen dituen erakusketak 
1988az geroztik gaur arte bere 
lanaren eboluzioa nolakoa izan 
den ikustarazten dio bisitariari. 
Gaur, bihar eta etzi zabalduko 
dute, 18:30etik 20:30era.

Mariano Arsuagaren “A tientas” 
erakusketak domekan itxiko ditu 
ateak, agur esateko 

Martitzenean 19:00etan ha-
siko dira modu ofizialean Ei-
barko 44. Antzerki Jardunal-
diak, Coliseoan, “Avatares de 
un festival” izenburuko sola-
saldiarekin. David Barberó, Ro-
berto Herrero eta Pedro Barea 
kazetari eta antzerki-kritika-
riek, Ane Gabarain aktoreak 
eta Fernando Bernues zuzenda-
riak egingo dute berba, jardu-
naldien sortzaileetako bat den 
Juan Ortegarekin batera eta 
aurkezlea Narruzko Zezen tal-
deko Erika Rodriguez Horrillo 
izango da. Ekitaldirako sarrera 
doan izango da, baina aurretik 
gonbidapena hartu beharko da 
nahitaez, Coliseoko leihatilan 
bertan edo Kutxabanken bitar-
tez, aforoa zaindu behar delako.

Egitarauko lehen antzezki-
zuna, berriz, Madrilgo Penta-
cion Espectaculos taldearen 
“Esperando a Godot” izango da. 
Otsailaren 10ean eta 11n tau-

laratuko dute lana Coliseo an-
tzokian, 18:45ean hasita. Adin 
guztientzat egokia den antzez-
lan horren zuzendaria Anto-
nio Simon da eta, parte hartzen 
duten antzezleak, berriz, Pepe 
Viyuela, Alberto Jimenez, Juan 
Diaz, Fernando Albizu eta Jesus 
Lavi. Sarrerak 15 euro balio du 
(10,50 euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin).

Eta otsailaren 12an eta 13an, 
19:00etatik aurrera, “Kutxida-
zu bidea Ixabel”, 90 minutuko 
iraupena duen komedia musi-
kala aurkeztuko dute Demode 
Produkzioak taldekoek. Patxi 
Barcoren zuzendaritzapean, 
taula gainean Xanti Korkostegi, 
Maria Redondo, Ainhoa Aierbe, 
Inazio Tolosa, Karlos Nguema, 
Iker Huitzi, Joli Pascualena eta 
Santi Romano arituko dira. Sa-
rrerak 12 euro balio du (8,50 
euro Coliseoaren Laguna txar-
telarekin).

Otsailaren 9ko solasaldiarekin 
hasiko dira Jardunaldiak

Juan San Martin Udal libu-
rutegiak atzerriko hizkuntzak 
praktikatu nahi dituztenentzat 
taldeak antolatzen dituela go-
goratu nahi dio interesa izan 
dezakeen jendeari. Jarduera 
honetan, hizkuntzak praktika-
tzeko (ingelesa zein frantsesa) 
aldizkako bilerak antolatzen 
dituzte, liburutegian bertan. 
Azaldu dutenez, normalean 
ikasturte hasieran izaten da ho-

rrelako jardueretan parte har-
tzeko izen-ematea; baina, behin 
kurtsoa hasita, batzuetan toki 
batzuk libre geratzen direnez, 
bete gabe gelditu daitezkeen 
toki horiei buruz kontsulta egi-
tera animatu nahi dute jendea. 
Interesa izanez gero, zuzenean 
Liburutegian galdetu daiteke, 
telefonoz  deitu (943708437) 
edo, bestela, e-maila idatzi (li-
burutegia@eibar.eus).

Ingelesa eta frantsesa hobetzeko 
taldeak liburutegian

UEU-k prest dauka udaberri-
rako ikastaro-eskaintza. Otsai-
la eta maiatza bitartean bede-
ratzi ikastaro emango dituzte, 
batzuk Eibarren, Markeskua 
jauregian, eta beste batzuk, 
berriz, online. Eibarko ikas-
gelako eskaintzaren barruan 
“Hezkuntza teknologikoa: tek-
nologiari buruz ikasi ez du-
zuna”, “Bideogintza ikastaroa 
(Bideo didaktikoen grabazioa 
eta edizioa)”, “Matematikak 
eskuratzeko zailtasunak: Dis-
kalkulua”, “Bizidun bila I. Non 
daude eta nola ikus ditzakegu? 
Odonatu, tximeleta, anfibio eta 

narrastiak” eta “Eman hitza 
zure ikerketari” izenburukoak 
daude. Eta online egiteko ikas-
taroak, berriz, “Moodle-eko 
galde-sortak sakonki”, “Ma-
terial didaktikoaren sorkuntza 
tresna askeak erabiliz”, “Gure 
eskola hezkidetzan” eta “Zer 
ebaluatu hizkuntza batean? 
Nola ebaluatu?” dira.

Matrikulazioa zabalik dago 
eta Internet bidez egin beharko 
da. Eibarko Udalak dirulagun-
tzak emango ditu herritarren-
tzat. Informazio zehatza ikus-
teko zein izena emateko www.
ueu.eus helbidera jo daiteke.

Udaberrirako ikastaro eskaintza 
zabala eta anitza prestatu du 
Udako Euskal Unibertsitateak
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“2 begirada” (“2 miradas”) izeneko erakusketa zabalduko 
dute datorren asteko barixakuan Portalean. Aitor Etxe-
berriaren eskulturak eta Aitor Sarasketaren pinturak bat 
egingo dute areto bakarrean, emaitza ikusgarria lortzeko. 
Bingen de Pedrok idatzi dizkien aurkezpen hitzak gogo-
ra ekarrita, “pinturan jaiotako bi artista, beren ibilbidean 
inoiz harritu ez gaituztenak ustezko prestakuntza au-
todidakta horren barruan, beti hausten baita artistaren 
jakin-min naturalarekin. Uste dut bi artista hauen bertu-
teetako bat metamorfosirako gaitasuna dela, tresnarekin 
(gaur egun) eta kontzeptualki, ibilbide osoan”. Martxoaren 
7ra arte egongo da ikustera joateko moduan, martitzenetik 
domekara, 18:30etik 20:30era.

Hainbat gurasok izan ditzazke-
ten zalantzak argitzearren, 
Udalak eta Eibar Merkataritza 
Gune Irekiak jakinarazi nahi 
dute Negulekuen programak 
zapatuetan jarraituko duela 
martxoaren 27ra arte. Jazinto 
Olabeko ludotekan, Astelena 
frontoian eta Portalean (eskulanak) eskainiko dute zer-
bitzua eta ez da aldaketarik egongo ordutegian. Bestalde, 
otsailaren 1az geroztik, Jazinto Olabeko ludotekan 2016an 
jaiotako haurrek ere eman ahal izango dute izena. Hitzor-
dua aurretik hartzea derrigorrezkoa da eta horretarako es-
teka https://hitzorduak.eibar.eus/negulekuak/eu da.

Pandemiaren eraginez, 2020ko martxoaz geroztik ez du 
euskararen agendarik atera Eibarren Akebaik, baina, ete-
naldiarekin amaitzeko, berriz ekin diote agenda kaleratzea-
ri eta otsailean Eibarren euskeraz egingo diren jarduerak 
bildu dituzte bertan. Agenda osoa PDF formatuan gorde 
daiteke, www.eibar.eus -eko Kultura azpiatalean sartuta.

Bi artistaren begiradak bat eginda

Negulekuak, martxoaren 27ra arte

Otsaileko euskeraren agenda

Bizipoza elkarteak ‘Mundu be-
rri bat guztiontzat’ kantu eta bi-
deoklipak batzen dituen proiek-
tua jarri du martxan, Bizipoza 
osatzen duten 11 elkarteentza-
ko ekoiztutako lana. 34 euskal 
sortzailerekin elkarlanean 12 
abesti eta 11 bideoklip grabatu 
dituzte. Aitor Gorosabelek eta 
Miren Narbaizak ‘Aukerak eta 
zu’ abestia kantatu dute Opo-

rrak Bakean elkartearekin eta 
Aner Euskitzerekin. Egitas-
moak elkarteen errealitate ez-
berdinak ikusaraztea eta aditze-
ra ematea du helburu. Bizipoza 
osatzen duten elkarteek euren 
egunerokotasunean jorratzen 
dituzten gaiak eta haien hartzen 
dira aintzat abestiotan eta bi 
eibartarrek Saharako haurrei 
kantatu diete.

KZgunean zuzeneko hitzaldiak 
eskaintzen jarraitzen dutela go-
gorarazi nahi diote jendeari, 
YouTube KZguneaTIC kanala-
ren bidez. IKTei buruzko hitzal-
diak 30 minutukoak izaten dira, 
euskeraz eta gaztelaniaz, eta as-
tero gai berriak lantzen dituzte. 
Arduradunen berbetan, “Gure 
zuzeneko hitzaldietara joateko, 

interesa duten pertsonek In-
terneterako konexioa baino ez 
dute behar, YouTubeko ekitaldi-
rako sarrera librea izango baita. 
Hau da, ez da beharrezkoa aldez 
aurretik izenik ematea. Gaine-
ra, hitzaldi guztiak YouTubeko 
gure kanalean grabatuta gera-
tuko dira, beste edozein unetan 
ikusi ahal izateko”.

Aitor Gorosabel eta Miren 
Narbaiza “Mundu berri bat 
guztiontzat” egitasmoarekin bat

Astero gai berriak lantzen 
ditu KZguneak Internet bidez 
jarraitu daitezkeen hitzaldietan
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ZERBITZUAK

• Juana Zafra Blanca. 92 urte. 2021-1-27.
• Jose Urkiola Etxebarria. 90 urte. 2021-1-28.
• Juana Zamakola Besoitagoena. 90 urte. 2021-1-29.
• Claudina Lamelas Guede. 89 urte. 2021-1-30.
• Victoriano Mandiola Askasibar. 91 urte. 2021-1-30.
• Ibone Iriarte Loiola. 54 urte. 2021-1-30.
• Angel Elola Garate. 93 urte. 2021-1-30.
• Aurora Diez Bernardez. 88 urte. 2021-2-2.
• Imanol Garaizabal Isasti. 82 urte. 2021-2-3.

Hildakoak

• Irati Mugartegi Conde. 2021-1-22.
• Ainura Abdelhamid Abdelnaby. 2021-1-23.
• Xuban Alonso Barrutia. 2021-1-25.
• Patxi Manzisidor Fernandez. 2021-1-27.
• Eritz Elizburu Agote. 2021-1-28.
• Ziad Smayou. 2021-2-1.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 5
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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

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

ASTELEHENA 8
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

MARTITZENA 9
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUAZTENA 10
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 11
EGUNEZ | Barandelai (Z. Agirre, 4)

BARIXAKUA 12
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

GAUEZ BETI, 2021ean,  
Izpizua (Ibarkurutze, 7) 

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

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, EKAIN, bixar 
14 urte beteko dozuz-
eta. Etxekuen eta, 
batez be, zure arreba 
Hiart-en partez.

Zorionak, NORA!, 
Bixar 3 urte beteko 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat, famelixa 
guztiaren partez!

Zorionak, PAULE! 
Astelehenian 2 urte 
beteko dittu gure 
etxeko sorgiñak. Musu 
erraldoia tia, aitxitxa 
eta amamaren partez.

Zorionak, NERE!! Gaur 
4 urte betetzen dozuz-
eta. Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Liberen 
partez!

Zorionak, JON!! Bixar 
4 urte!! Ederto ospatu 
eguna famelixa eta 
lagunekin. Patxo asko 
etxeko guztien partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, DANEL!! 
Hillaren 8xan 
urtetxua egingo dozu-
eta. Musu handi bat 
famelixa guztiaren 
partez!!

Zorionak, XABAT! 
Gaur 7 urte betetzen 
dozuz-eta. Patxo 
haundi bat etxeko 
guztion eta, bereziki, 
Etxahunen partez.

Zorionak, OIHANA, 
gaur 7 urte egitten 
dozuz-eta. Jarraittu 
hain alaixa izaten. 
Musu haundi bat 
asko maite zaittugun 
etxekuen partez.

Zorionak, JULEN, 
hillaren 2xan 14 urte 
bete zenduazen-eta. 
Jarraittu hain formala 
izaten. Patxua 
famelixaren partez. Zorionak, AMATXO-Amama eta 

AITXA-Aitxitxa, zuen 82 eta 83 
urtebetetze egunian. Bihotzez, 
zuen etxeko famelixa guztiaren 
partez!!

Zorionak, LIBE! 
Eguaztenian 7 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
danon partez eta 
potolo-potolua 
Anerrek emonda!!!

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 6an: 16:00
• 7an: 16:00

“Gatos”
Zuzendaria: Gary Mang

1 ARETOA
• 6an: 18:30
• 7an: 18:30
• 8an: 18:30

“El profesor de persa”
Zuzendaria: Vadim Perelman

2 ARETOA
• 6an: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 7an: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 8an: 19:00

“Mi niña”
Zuzendaria: Lisa Azuelos

ANTZOKIA
• 6an: 16:00 (2 aretoa), 19:00
• 7an: 16:00 (2 aretoa), 19:00
• 8an: 19:00

“El padre”
Zuzendaria: Florian Zieler
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 662012834. 

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

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Jubilazioa dela-eta, martxan dagoen 
ileapaindegia salgai. Tel. 600820108. 

 • Garajea erosiko nuke Ego-Gain edo 
Ardantza aldean. Itxia edo plaza tras-
teroarekin. Tel. 646369330. 

 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Tel. 634856651.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Orduka. Esperientziarekin. 
Tel. 632415374.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 631980531.

 • Mutila eskaintzen da garbiketak egite-
ko, nagusiak zaintzeko eta banatzaile 
jarduteko. Tel. 678158960.

 • Mutila eskaintzen da garbiketak egi-
teko eta nagusiak zaintzeko. Baita 
ospitalean eta asteburuetan ere. Tel. 
612293334.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (habilitazio ziurtagiriare-
kin) eta etxeak garbitzeko. Orduka. 
Tel. 667060292.

 • Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 617571210.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (habilitazioa ziurtagiriare-
kin) eta garbiketak egiteko. Esperien-
tziarekin. Tel. 655094780.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta eurei laguntzeko, garbike-
tak eta errekaduak eginez. Tel. 643 
085544. Julian. 

 • Nagusia bazara eta pasiatzeko, kafe 
bat hartzeko edo errekaduak egiteko 
laguna behar baduzu, deituidazu. Ema-
kume eibartarra naiz. Tel. 696024882.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Baita gauez eta 
asteburuetan ere. Esperientziarekin. 
Tel. 643601205.

 • Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Baita asteburuetan 
ere. Tel. 612564783.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-

tzeko, eraikuntzan lan egiteko, pinto-
re bezala eta baserrian edo mendian 
jarduteko. Tel. 602188264.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Orduka, jorna-
da erdiz eta baita asteburuetan ere. 
Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da etxeak 
edo bulegoak garbitzeko eta nagu-
siak zaintzeko. Eusko Jaurlaritzako 
tituluarekin. 9 urteko esperientzia. 
Tel. 603514085. 

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lan mota egiteko. Ordutegi malgua. 
Tel. 631611201.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Eusko Jaurlaritzako titula-
zioarekin. Orduka. Tel. 689571882.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko, etxeak garbitze-
ko eta tabernako sukalde-laguntzaile 
bezala. Menpekotasuna dutenei lagun-
tzeko titulazioarekin. Tel. 666197831.

 • Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko eta etxeko lanak 
edo garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 
617674927.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
641623077.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko, garbiketak 
egiteko eta kamarera moduan. Tel. 
631439959. 

 • Eibarko emakume arduratsua eskain-
tzen da umeak zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Orduka. Tel. 658845081.

 • Neska eskaintzen da etxeak garbitze-
ko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Ordutegi malgua. Tel. 602842204. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
dutegi malgua. Tel. 643923543.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeak edo pegorak 
garbitzeko. Ordutegi malgua. Tel. 
679946934.

 • Neska eibartarra eskaintzen da etxeko 
garbiketak edo bestelako edonolako 
etxe-laguntza egiteko menpekotasun 
egoeran daudenei. Tituluduna. Tel. 
667376212.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketa lanak egite-
ko. Tel. 602850826. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ziur-
tagiri eta gidatzeko baimenarekin. Tel. 
612230075. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Tel. 632402564.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Gaikun-
tza sozio-sanitario tituluarekin. Tel. 
602490595. 

 • Emakumea eskaintzen da etxeak gar-
bitzeko eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 693515502.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko 13:00etatik aurrera. Gaikuntza 
sozio-sanitario tituluarekin. Esperien-
tzia eta erreferentziak. Tel. 604120104.

 • Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaintzeko. Tel. 
612245673. 

4.2. Langile bila
 • Odontologoa eta aho-hortzetako hi-
gienista behar dira hortz-klinikarako. 
Berehala hasteko. Bidali kurrikuluma: 
hortzklinika.06@gmail.com 

 • Estetizista eta tatuatzailea behar dira 
Eibarko ilepaindegi batean. Lan-giro 
bikaina. Tel. 678674250. 

5. IRAKASKUNTZA¡

5.1. Eskaerak
 • Informatika klase partikularrak jaso-
ko genituzke. Astelehen eta asteaz-
kenetan, 17:30etik 20:00etara. Tel. 
670410107.  

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

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677 592509. Alberto. 

6. DENETARIK¡

6.1. Salgai
 • Bigarren eskuko sehaska zuria salgai. 
Cotinfant Lookatmi markakoa. 0’60x1,-
20koa. Koltxoia opari. 200 eurotan. Tel. 
645560342. 

6.3. Galdu/Aurkitu
 • Patinete scooter grisa desagertu zitzai-
gun eguaztenean San Andres eskolako 
parkean. Bateren batek aurkitu badu, 
deitu. Tel. 618286985.



Zergatik erosi 
herriko 
dendetan?

- Herriko ekonomiari 
laguntzen diogulako.

 Eibarrentzako aberastasuna  
sortzen dugulako.

 Gure herria bizirik  
mantentzen dugulako. 

 Komunitatea  
indartzen dugulako.

1

2

3

4

Denok
irabazten 
dugulako

2021eko gida

Aurtengo GIDA ez 
baduzu zeure etxean 
edo lantokian jaso 
jarri zaitez gurekin 
harremanetan

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus




