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Bidegorrirako hobekuntza proposamenak

“Hasieran ignoratu egin zuten. Komunikabide handienentzat
txerto errusiarra ez zen existitzen. Txerto bakarrak gureak ziren:
Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna eta AstraZeneca. Sputnik-a
Amerika, Afrika eta Asiako 30 herrialdetan baino gehiagotan eta
Hungarian bertan banatu eta gero, Europak bere fanfarriak kalera
atera zituen txertaketaren hasiera iragartzeko `lehenengokoa´
zen emakume ingelesaren izen-abizenak zabalduz. Komunikabide
askorentzat Errusia, Txina eta beste herrialde asko ez dira mundu
honetakoak, berdin dio emakume horren aurretik milioika gizakik
txertoa hartu izan bazuten ere. Gero kontatu digute Sputnik dela
eraginkoratsun hadiena duela (%92), tenperaturekiko arazo
gutxien sortzen dituena, merkeena dela aldi berean... Noizko komunikabide handien aurkako txertoa?”.

Bagenuen zerbaiten beharra. Betiko lez, azkenetakoa izan da Eibar
bidegorria bereganatzeko ere. Hala ere, eibartarrok benetan onartu
dugu eta erabilpen bikaina ematen dihardugu: jendez beteta dago gure
bidegorria egunero.
Dena dela, ezin ditugu ahaztu bidegorriak dituen akatsak. Hain arriskutsua den autopistako irteerako puntu beltza justifikatzeko, obretako
talde teknikoak jarritako aitzakietan imajinazio falta ageri da. Ez dute
pentsatuko hain sinpleak garenik edozer sinisteko.
Beste ipuinen artean, ibaia eta trenaren arduradunen baimenik
ez zutela diote azken berrehun metroetan (zubitik, autopistapetik,
Txopen etxeraino) beste instalazio motarik egiteko. Autopista
irteerako ondoko zubitik Elgoibarrerainoko bost kilometroetan
bidegorria, ibaia eta trenbidea korapilo batean doaz bide guztian.
Berrehun metro horietan azaldu dira arazoak? Ezin gara hain
sinpleak izan!
Bidegorria plataforma kanpotik itsatsita eramanez gero eta, autopistapetik pasa ondoren, Txopen inguraraino eramanda, horrek ezin
du inongo iskanbilarik sortu auzokideekin. Eta diru faltaren aitzakia
ez litzakeke horrelako ekintza batean erabili behar, dirua hasi aurretik
bildu beharko litzateke-eta.
Arazo arraro horiek aparte lagata, duguna hobetzeko proposamen
batzuk egingo ditut:
- Falta diren argi farolak osatu eta argia martxan jarri.
- Zakarrontziak ipini, paperezko musu-zapiak eta zaborrak azaltzen
hasi direlako bidegorrian.
- Azkenik, oso garrantzitsuak diren komunak jarri, benetan beharrezkoak direlako.
Espero dezagun aipatutako ideiekin bat etortzea bidegorriaren arduradunak eta hobekuntza horiek martxan jartzen hastea.

KOLDO CAMPOS, idazlea

"`Trans legearen´ zirriborroak iruzurra dakar, transexualak
erabiltzen dituelako eztabaida ezin daitezkeen errealitateak
hankaz gora jarri eta munduaren beste ikuspegi bat sortzeko.
Feminismoak ez ditu transexualen eskubideak zalantzan jartzen,
aspalditik gabiltzalako errebindikazio horien alde egiten, baina
badira arazoak. Esaterako, kirol femeninoan gertatzen diharduena
eskandalagarria da: lehiaketari begira hainbat abantaila dituztenen inkorporazioak arriskuan jarri ditu emakumezkoen podiumak. Lege-proposamen horretan badira hainbat elementu azken
hamarkadotan emakumeek irabazitako eskubideak zalantzan
jartzen dituztenak. Belaunaldi berriak ez dakit norantza gabiltzan
bideratzen: futbolean jokatzen duen neskatila ez da ez lesbiana ez
transexuala, futbolean egiten duen neskatila bat da”.
ANGELES ALVAREZ, Contra el Borrado de las Mujeres plataformakoa

J.E.A.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NARRUA JO.- Danborra jo. "Kalerik kale, narrua joten, Alkate jaunan pregoia irakorteko”. "Erregiñari gaur narrua birritan jo jetsat, lehenengo aurretik ta gero atzetik" (erreginaren harrera ekitaldi batean parte hartu zuen atabalari batek esandakoa).
Larrutan egin, txakiletan egin. “Bide baztarrian narrua joten harrapau dittu aguazillak”.
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Terrazak estaltzeko jaimak
ipini dituzte tabernariek
>>> Martitzen goizean hasi ziren Toribio Etxebarria kalean hainbat karpa eta jaima tolesgarri instalatzen, kale horretako terrazak
babesteko. Karpak apirilera arte ipinita izateko baimena eman
die Udalak, baina beti ere kalean oinezkoek ibili ahal izateko eta
automobilak aparkatzeko tokia lagata. Orain arteko ordenantzan
aldaketa batzuk egin eta karpa horiek ipintzeko aldi baterako baimena eman die Udalak tabernariei, horrela pandemiak ostalaritzaren sektoreari eragin dizkion kalteei aurre egiten laguntzeko.
Hala ere, karpak ipintzeak eragiten duen gastua tabernariek ordainduko dutela argi laga nahi dute: “Udalak tramiteak erraztu
ditu, baimena ahalik eta azkarren jaso ahal izateko, baina karpak
ordaintzeko dirua guk geuk, tabernariok ipiniko dugu”.

Errebal Plazian egongo
diren garajeei buruzko
informazioa emateko
bulegoa zabaldu du Udalak
>>> 101 garaje-plaza zozketatuko dituzte Errebalen, Udaletik aurreko astean esandakoaren arabera. Eraikin berriak bi
aparkaleku izango ditu. Batean
(-1 solairuan) txandakako 100
aparkaleku egongo dira, eta
bestean (-2 solairuan), Udalak 50 urterako kontzesioan
emango dituen 101 garaje-plaza. Azken hauek banatzeko zozketa egingo da eta, horretarako, hainbat baldintza zehaztu
dituzte. Besteak beste, Errebal
inguruan bizi direnek lehentasuna izango dute.
Garaje-plazak marren bitartez mugatutako aparkalekuak
dira eta horietako 26k trastelekua izango dute. Jon Iraola
Hirigintza zinegotziaren berbetan, “ezin izango da trastelekua
bakarrik erosi, garajea ere erosi
beharko da derrigorrez”. Garaje-plazen gutxieneko prezioa
17.000 eurokoa izango da eta
trastelekuena 3.500 eurokoa.
Zozketan izena emateko epea
astelehenean zabaldu zuten eta
apirilaren 30ean amaituko da.
Interesa dutenei informazioa

emateko, Udalak bulegoa zabaldu du Errebal kaleko 16. zenbakian eta eskaerak ere bertan
egin daitezke. Astelehenetik
eguenera 10:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 19:00etara
zabalduko dute; barixakuan,
10:00etatik 14:00etara; eta zapatuan, 10:00etatik 13:30era.
Horrez gain, 688 86 94 88 telefono zenbakia eta errebalbulegoa@eibar.eus helbide elektronikoa jarri dituzte martxan eta
www.eibar.eus webgunean ere
informazio guztia dago.

San Andres parrokiako organoa
aurten konponduko dute
>>> Eibarko Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura sailak bat egin dute San
Andres elizako parrokiako organoa konpontzeko. Organoa
konpontzeko kostua 155.000
eurokoa da: Udalak %25a ordainduko du, Elizak beste %25a
eta gainontzeko %50a, berriz,
Gipuzkoako Foru Aldundiak.
2019ko erdialdean hiru alderdiekin egindako bileretan
lortutako akordioen ondoren,
Gipuzkoako Foru Aldundiak
konponketa horretan inbertituko dituen 75.000 euroak
sartuko ditu 2021eko aurrekontuetan. Aldunditik esan dutenez, “Gipuzkoako organoak

lurraldearen funtsezko ondarea dira eta San Andres parrokiako organoak bere mendeurrena ospatzeko ahalmen osoa
izatea nahi dugu, merezi duen
bezala”. Konponketa 2021ean
egingo dute.

Netflix euskaraz eskaintzeko
sinadura bilketa hasi dute
>>> Netflix plataforma digitalaren edukia euskaraz eskaini
dezatela eskatzeko sinadura bilketa jarri dute martxan Change.org plataformaren bitartez.
“Beste hizkuntza gutxitu batzuetako norbanako, kolektibo
eta eragileek Netflixi euren hizkuntzan eskaintzeko egindako
eskaerei honako hau izan da enpresatik emandako erantzuna:

benetan eskaria balego eskainiko lituzketela edukiak hizkuntza gutxituan”, diote ekimenaren sustatzaileek. Eskaerarekin
batera jaso dutenez, “idatzi honi
ematen diogun atxikimenduaren bidez, Netflixi zera adierazi
nahi diogu: euskal hiztunok
plataformako ikus-entzunezko eduki guztiak euskaraz jaso
nahi ditugula”.
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Udal sailetako sei zerbitzu-karta
berri ipini dituzte eskuragarri

Mugakide diren udalerrien artean
mugitzea baimendu dute
>>> Eusko Jaurlaritzak otsailaren 12an onartutako azken
dekretuan ezarritakoaren
arabera, aurreko astelehenaz
geroztik posible da mugakide
diren udalerrien artean mugitzea, jarduera sozioekonomikoak edo kirola aire zabalean
egiteko. Era berean, bizilekuaz
bestelako Euskal Autonomia
Erkidegoko beste udalerri batera mugitzea baimenduta dago,
baita mugakideak ez direnetara
ere, “lehiaketa profesionalean
edo erdi-profesionalean ari diren taldeen entrenamenduetarako eta kirol-lehiaketetarako,

azken 14 egunetako COVID-19
kasuen intzidentzia-tasa metatua edozein dela ere”. Horrez
gain, “bizilekua ez den beste
herri batera mugitu ahal izango da, mugakidea ez bada ere,
kirol federatuko lehiaketa eta
entrenamenduetarako, eskolakiroleko entrenamenduetarako, bai eta gimnasioetan, kirolelkarteetan edo kiroldegietan
programatutako jardueretarako ere”. Beti ere, positiboen
azken 14 egunetako intzidentzia-tasa metatua 100.000 biztanleko 500 baino txikiagoa
izan beharko du.

>>> Eibarko Udalak aste honetan bertan argitaratu ditu www.
eibar.eus web orrian udal sailetako sei zerbitzu-karta berri.
Udal Idazkaritzak, Udal Artxiboak, Obrak, Udaltzaingoak,
Zerbitzuak eta Udal Hilerriak
prestatutako dokumentuak
dira eta aurretik argitaratutakoei jarraipena ematen diete.
Horrela, dagoeneko 21 dira
herritarren eskura jarritako
dokumentuak eta, azaldu dutenez, “arlo, zerbitzu edo unitate bakoitzak emandako zerbitzuei buruzko informazio osoa,
egiazkoa eta erabilgarria ematen dute, bai eta bere funtzioak

betetzean hartutako konpromisoei buruzkoa ere”.
Era berean, zerbitzu-gutun
horiek beste alderdi garrantzitsu batzuk ere jasotzen dituztela azpimarratu dute, “hala
nola, herritarren eskubideak
eta betebeharrak, bai eta herritarrek parte hartzeko udal-sail
bakoitzarekin dituzten bideak
eta kasu bakoitzari dagokion
araudia ere”.
Udalean beste udal departamentu batzuen zerbitzu-kartak prestatzea dute aurreikusita eta, amaitzen dituztenean,
besteekin batera argitaratuko
dituzte.
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Epaiketako gastuekin laguntzeko
diru-bilketa azken txanpan

Koko-dantzari eta Kokomarruen
bideoak girotu ditu Aratosteak
>>> Aurten Aratosteen inguruko ekitaldirik antolatu ez den
arren, Kezka taldeko Kokodantzariek eta Kokomarruek
bideo baten bidez zabaldu nahi
izan dute Eibarko inauterien
soinua. Neurri guztiak zainduta, Mandiola bailaran egindako grabazioan, Adolfo Jainaga,
Unai Narbaiza, Enrike Montero
eta Iraide Ansorena musikarien
doinura ageri dira Hartza, Mar-

tin perratzailea, Batista kojua,
Arraguetako Ama Birjina, Sasikartia, aixerixak, masustak,
mamarruak, koko-dantzariak,
burburixuak, Kattalin eta Manuela eta Eibarko aratosteetako gainontzeko kokomoko
guztiak. Irudiak Idoia Lahidalgak grabatu ditu, Kezkaren eta
Udalaren laguntzarekin. Eibarko Kulturaren YouTube -n ikus
daiteke bideoa.

>>> Zaldibar Argitu plataforma, Euskal Herriko Eskubide
Sozialen Kartarekin batera, Durangoko epaitegian irekita dagoen epaiketara herri akusazio
gisa aurkeztu da, “Zaldibarko
zabortegian gertatutakoa argitzeko”. Epaiketaren gastuei
aurre egiteko orain dela egun
batzuk ipini zuten martxan diru-bilketa kanpaina itsulapikoa.eus plataforman eta, orain
arte, 9.766 euro batu dituzte.
Kanpaina amaitzeko 20 egun
falta dira eta jendea laguntzera
animatu nahi dute.

Eibarko Baso
Biziak taldearen
bilera irekia
>>> Eibarko Baso Biziak taldeak bilera irekia egingo du
bihar, 11:00etan, Portaleko areto nagusian. Bileran taldearen
historia laburra eta gaur egungo basoen egoera nolakoa den
azalduko dute. Tokiak mugatuak izango direnez, eibarkobasobiziak@ gmail.com helbidera
idazteko eskatu dute.

Azken ostiraleko
manifestaziora
joateko deia

1997 eta 1998ko Aratosteak
>>> Eibarko Udal Artxiboak
1997ko eta 1998ko Aratosteetako giroa jasotzen duten bideoak
ipini ditu ikusgai YouTubeko
bere kanalean: “1997ko otsailaren 11ra itzuliko gara, Aratoste
Martitzenera. Untzagan, Eibarko Dantza Garaikide taldeak
ikuskizuna eskaini zuen eta Ki-

li-kolo antzerki taldekoek erre
zuten sardina. Eta hurrengo
urtean, Kezka taldeak irakurri
zuen pregoia. Bideoan Barixaku
Erregularrean Kaldereroekin
irten ziren konpartsak ikusten
dira, baita Eibarko Gazte Musikarien Elkarteak antolatutako
kontzertua ere”.

>>> Datorren asteko barixakua
otsaileko azkena izango da eta,
orain arteko martxan, Eibarko
Sarek presoen aldeko mobilizazioa egingo du. Azaldu dutenez, “urtarrilaren 29an osatu
genuen “Konponbidea” mosaikoarekin oso gustora geratu ginen denok, baina gure hileroko
zita gainean dugu berriro ere.
Gero eta gehiago dira Euskal
Herrira eta inguruetara hurreratzen ari diren presoak eta bide
hori egonkortu eta aurrera pausoak lortzeko Azken Ostiraleko
zita horrek ezinbestekoa izan
behar da gu guztiontzat. Etxerako, elkarbizitzarako eta ba-

kerako bidea denon artean egin
behar dugu eta, horretarako,
herritar guztiei dei egiten diegu otsailaren 26an, 19:30ean,
Untzagatik abiatuko den manifestazioan parte hartzera”.
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Toledoko Itunaren kontrako
manifestazioa egin zen zapatuan
>>> Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako
mobilizazioekin bat egin zuten Eibarren ere eta, beste toki
askotan bezala, Toledoko Itunaren kontra daudela adierazteko manifestazioan irten ziren

Untzagatik zapatu eguerdian.
Horrez gain, Eibarko Pentsiodunen Taldeak asteroko kontzentrazioak egiten jarraitzen
du, pentsio duinak eskatzeko, Astelehenetan izaten dira,
12:00etan Untzagan.

Iñaki Arrizabalaga
da Osasun Saileko
zuzendari berria

>>> Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak Iñaki Arrizabalaga eibartarra izendatu
berri du Osasun Saileko Erregimen Juridiko, Ekonomiko
eta Zerbitzu Orokorretako zuzendari. Horrela, neurri murriztatzaileak errespetatu gabe
golfean egitera joateagatik kargugabetu zuten Ibon Etxeberriaren tokia hartu du eibartarrak. 1963an jaioa, Ekonomia
eta Enpresa Zientzietan lizentziatua da Arrizabalaga eta 34
urtetik gorako eskarmentua du
funtzio publikoan.

Errebalgo galtzadako lanek
trafikoari eragin diote
>>> Martitzenean hasi zituzten Errebal kaleko galtzada asfaltatu
eta inprimatzeko lanak eta horrek hainbat aldaketa eragin ditu inguru horretako trafikoan. Udaltzaingotik jakinarazi dutenez, lanak
bihar amaitzekoak dira, baina, bitartean, kalearen zati horretan
errepidea moztuta dago. Horrekin batera, Bilborako noranzkoan
joan nahi duten ibilgailuak San Agustin kaletik desbideratzen ari
dira, eskuinera egin eta Bidebarrietatik Julian Etxeberria kalera
joateko. Kaleak bi noranzko zirkulaziorako erabiltzen ari direnez, Bidebarrieta kalearen zati horretan trafikoa semaforo bidez
arautuko da. Bestalde, automobilek bira errezago egiteko, toki
batzuetan ezin da aparkatu. Horrez gain, Julian Etxebarria kaleko
autobus geltokia San Agustin kalera aldatu dute.

Iruzur informatikoak areagotu egin dira
>>> Ertzaintzak herritarrei
ohartarazi nahi die azken asteetan iruzur saiakerak areagotzen
ari direla Euskadin, “Microsofteko teknikari faltsua” deritzon
teknikaren bidez. Delitu-kanpaina hori Euskadi osoan egiten
ari dira eta iruzurra egiteko as-

moarekin hainbat dei jaso dira,
telefono-zenbaki korrelatiboetan. Beraien ordenagailuaren
kontrola hartuko duen birus bat
atzeman dutela ziurtatzen duen
teknikari faltsu batek egiten die
iruzur biktimei, hori esateko
telefonoz deituta.

...eta kitto! astekaria etxean jasotzeko

behar-beharrezkoa da pegoretan jartzen ditugun
ZERRENDETAN izena ematea
Informazioa eta zalantzak: 943 20 09 18

8

…eta kitto!

ORAIN DELA URTEBETE

1176. zenbakia

1

2

Orain dela urtebete
horrelakoak ginen
Aspaldiko Aratosterik tristeenak egin ziren gure herriko kaleetan. Zaldibarko hondamendiaren inguruan Udalak deitutako
bilera lau ordutara luzatu zen Coliseoan; ez ziren guztiak pozik
irten bertatik. Juan Ortega Antzerki Jardunaldietako alma
mater-ak antolakuntza laga zuen. Altzoa alargunen elkarteak
mende laurdena bete zuen. Udalaren app berria aurkeztu zuten. Barrena eta Azitaingo geralekuaren arteko pasarela berria
zabaldu zuten. Itzulia Basque Country-ren ibilbide ofiziala
aurkeztu zuten. Buruntzazpi TX Eskolako txirrindulariak nagusitu ziren Udaberri Sarian. Nora Zabala eta Imanol Egidazu
atletek txapela jantzi zuten Gipuzkoako pista estaliko lehiaketan. Agenda bete-betea prestatu zuten Untzagako jubilatu etxekoek, Fausto Morgadoren margo-lanen erakusketa tarteko.

1- Coliseoa bete egin zen Udalak deitutako bileran.
2- Orain arteko Aratoste tristeenak izan ziren iazkoak.
3- Altzoak elkarteak zilarrezko ezteiak bete zituen.
4- Zumba ere izan zen Untzagako jubilatuen egitarauan.
5- Euskal Herriko Itzulia aurkeztu zuten udaletxean.
6- Udaberri Sariko irabazleen podiuma T. Etxebarrian.

3

4
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<<< JONE LASPIUR • Aktorea >>>

“Familian askatasuna izan dugu
eta irudimenarekiko lanketa
handia egin dugu”
Donostiarra jaiotzez, Eibar odolean darama Jone Laspiur Gorosabelek. Artistaz beteriko familian jaioa, arrakasta
handiz hasi du aktore ibilbidea ‘Akelarre’ eta ‘Ane’ pelikulekin eta ‘Alardea’ minisailarekin. Izan ere, ‘Ane’ filmean
egindako lanarengatik errebelazio aktore onenaren Goya saria jasotzeko izendatu dute.
Maite Arroitajauregi Mursegok kontatu zigun Kobanekin
Eibarren jo zenuten kontzertuan ezagutu zenutela elkar
eta, horren harira, ‘Akelarre’
pelikulan parte hartzeko animatu zintuela. Nola izan zen
istorio hura?
2018an, San Juan jaien inguruan, Kobanekin kontzertua
eskaini genuen Untzagan. Mursegoren amak eta nire amak,
eibartarrak izanik, betidanik
ezagutzen zuten elkar eta kontzertua amaitzean gerturatu
egin zitzaidan. “’Akelarre’ pelikularen castinga egiten dabiltza
eta zure profila pelikulara ondo
egokitzen dela uste dut”, esan
zidan Mursegok. Kontua da
abesten zuten neskak bilatzen
zituztela. “Beno, probatzearren…”, pentsatu nuen. Gero,
Perura joan nintzen denbora
baterako eta castinga egiteko
separata (antzeztu behar nuen
zatia) bidali zidaten, neure burua grabatu eta bideoa bidaltzeko. Hori izan zen nire lehen
castinga, Perutik! Bideoz egin
nuen, hala nola, egun horretan
bakarrik nengoelako etxean.
Portatilarekin ihardespena
edo erreplika grabatu nuen
eta gero erantzun egin behar
nuen, baina denbora neurtzea
zaila egiten zitzaidan eta tira,
nahiko narrasa izan zen (barreak). Bueltatu nintzenean
beste pare bat casting egin nituen eta, gero, hartu nindutela
esan zidaten. Ez nuen espero
egia esan, hilabete asko pasa
zirelako eta nahiko ahaztuta

ARGAZKIA: ALEX ITURRALDE
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nuelako. 800 lagunek hartu
zuten parte castingean eta oso
prozesu luzea izan zen, gidoian
ere aldaketak egin zituztelako
(hasieran bost neska izan behar
ziren, gero zazpi, gero sei…).

Lehen castinga izateko, 800
lagunen artean aukeratua
izatea ez da gutxi!
Bat ere ez, eta gainera hasierako bideo horrekin! (barreak)
Nola aldatu diren gauzak zuretzat ordutik! Untzagan kontzertu bat eskaintzetik, Goya
saria jasotzeko izendatua izatera pasa zara.
Pasada bat da bizitzan gertatzen zaizun gauza baten atzetik
datorrena ikustea. Ez duzunean
ia ezer espero, gauzek zertara
eramaten zaituzten. Zoragarria da!
‘Akelarre’ eta ‘Ane’ filmetan
egindako lanak eta Goya sariaren izendapenak fokoan jarri
zaitu bat-batean. Nola mantentzen zara salbu ospearen
zurrunbilo horretan?
Pandemiarekin oso urte berezia
bizi izan dugunez eta ia gauza guztiak modu telematikoan
egin ditugunez, nahiko salbu
sentitu naiz. Kalean ezin izan
gara asko ibili, parrandarik ezin
izan dugu apenas egin… Beraz,
zurrunbilo hori sare sozialetan,
elkarrizketetan eta horrelakoetan igarri dut batez ere. Bestela,
kalean eta eguneroko bizitzan
ez dut gauza handirik nabaritu,
eta ez dut mundu faranduleroa
ezagutzeko aukerarik apenas
izan. Ez dakit prozesu hau normalean horrela izaten den edo
urte berezia izan delako gertatu
den horrela.
‘Akelarre’ pelikulan aktoreek
ondo abesteko gaitasuna izateak garrantzia zuen. Zure
lehen filma zenez, abeslaria
izanik, alde horretatik abantaila izateak prozesua erraztu zuen?
Alde horretatik oso eroso sentitu nintzen eta oso prozesu polita
bizi izan nuen. Mursegorekin
lan egin ahal izatea demaseko
aukera izan zen niretzat, asko

…eta kitto!
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miresten dudan artista delako.
Kutsu esperimental horrekin
eta XVII. mendean oinarritutako ahotsekin lan egin ahal
izatea ederra izan zen. Gainera,
bera pertsonalki eta profesionalki ezagutzea, eta lana nola
egiten duen jakitea pasada bat
izan zen. Berarekin joan ginen
abestiak eraikitzen, ahotsak
behintzat. Hori oso polita izan
zen, pelikularen prozesu guztia
oso korala izan zelako, bai aktoreen lana bai musika. Gauza
asko partekatu genituen eta
ederra izan zen.

‘Akelarre’ zure lehen pelikula
izanik, eginez ikasi duzu antzezten ala aurretik ibili zara
bestelako antzerki proiekturen baten?
Antzerkiak asko erakarri izan
nau beti eta ingurukoek beti
esan didate oso teatreroa naizela. Txikitan bai, oso teatreroa
nintzen, baina inoiz ez nuen antzerkia serioski hartu. Tailerren
baten hartu nuen parte, baina
oso gauza txikiak. Beraz, ‘Akelarre’ eta ‘Ane’ egiten nituen
bitartean ikasi dut antzezten.
Aurten, ordea, antzerki-eskola
baten ikasteko erabakia hartu
dut eta antzerkia serio hasi naiz
ikasten.
‘Akelarre’ eta gero ‘Ane’ etorri
zen, eta Aneren azalean sartu zinen. Nolako esperientzia
izan zen?
‘Akelarre’ filmarekin alderatuz,
oso prozesu ezberdina izan zen.
‘Akelarre’-ko pertsonaiak bata
bestearekin elikatzen ziren eta
bakoitzaren izaera besteen arabera elikatzen zen. Izaera koral
hori zen gure indar nagusia.
‘Ane’-n, ostera, guztiz kontrakoa gertatu zen. Patricia López
Arnaiz aktorearekin lan egin
nuen eta oso hartu-eman estua
izan genuen, eszena gehienak
berarekin egiten nituelako. Eta
Mikel Losadarekin antzera. Pelikula honetan bakarkako prozesua egin dut, oso intimoa eta
barnerakoia.
Egin dituzun lehen bi pelikulek
eta zuk egindako lanak demaseko arrakasta izan dute. Etxea

…eta kitto!
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teilatutik hasi duzu edo, behintzat, azkar eraiki duzu etxea?
Bai, horrek beldur pixka bat
ematen dit, errespetua behintzat. Normalean antzerkiaren
munduan urte asko pasa ondoren heltzen dira horrelakoak
eta ni alderantziz hasi naiz. Bi
arrakasta handi izan dira nire
lehen esperientziak eta horregatik sentitu nuen antzerkia
ikasteko beharra. Gauza handiak etorri zaizkit, baina lurra
hartu behar dut eta errotik hasi.
Hala, antzerki fisikoa egiten
hasi naiz.
Hainbat artista dituzu familian.
Artea bereziki landu duzue?
Baliteke baietz. Egia esan familian ez gara medikuak, matematikoak, kontableak edo
gasolindegi bateko langileak.
Beti eduki dugu irudimenaren
mundua oso presente, literaturatik, artetik eta beste hainbat bidetatik. Askatasuna izan
dugu eta irudimenarekiko lanketa handia egin dugu.
Aitarekin (Asier Laspiur) arteerakusketaren bat egin duzu.
Arte-plastikoa lantzen jarraitzen duzu?
Pelikulekin hasi nintzenetik
demaseko geldialdia izan dut
zentzu horretan, baina teoriko-

“’Akelarre’
pelikularen
prozesu guztia
oso korala izan
zen, bai aktoreen
lana bai musika”

“’Ane’ filmean
bakarkako
prozesua egin
dut, oso intimoa
eta barnerakoia”

ki landu dut. Izan ere, antzerkia
egiten hasi aurretik, artearen
ikerkuntzaren eta sorkuntzaren inguruko masterra egin
nuen Madrilen. Fase teorikoagoa izan da, beste prozesu
mota bat, baina gauza gehiago
egin ezin nituelako etorri da

geldialdi hau. Arlo horretan
gauza gehiago egiten jarraitu
nahi dut.

Pelikuletan landutakoa eta
ikasitakoa baliagarria da beste espresio artistiko batzuk
lantzeko?

11

Ikasketa guztia beti dator
ondo. Interpretazioa gauza
handia da eguneroko bizitzarako. Irudimenaren mundurako oso ondo dator, istorio
ezberdinak lantzen direlako,
literatura lantzen delako, narratiba ezberdinak daudelako… Istorioekin lan egitea eta
sormen alderdiak lantzea oso
baliagarria egiten zait. Estetikoki oso interesgarria aurkitzen dut pelikuletan egiten
dena; eta baita soziologikoki
ere, pelikula barrutik bizi eta
zelan egiten den ikusteko aukera ematen duelako. Ikerketa puntu batetik interesgarria
izan daiteke pelikuletan egiten
den lana.

Pandemiak mugak ezarri dizkigu, baina Eibarrekin lotura
estua izaten jarraitzen duzu?
Aurten gutxitan joan ahal izan
naiz Eibarrera, baina nire familia guztia Eibarkoa da. Gurasoak lan kontuengatik etorri
ziren Donostira bizitzera, baina
bakarrak dira, familia guztia Eibarren dut. Txabola dugu han
eta lantzean behin bazkariak
egiten ditugu bertan lehengusu txikiekin. Aurten, nola toki
itxietan elkartzea ia ezinezkoa
izan den, egon garenetan han
bildu gara.
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Etxebarriatarren
etxea “Txirixo”
kalean
Ama Txirixo kalean jaio zen; zutik dago
oraindik bere ama jaiotako eraikina. Bere
birramonaren aitak egin zuen eraikina
alaba ezkondu behar zenerako. Bere ama
anai-arrebatan zaharrena zen, eta lau
anaia zituen ondoren. Eraikina nolakoa
zen. Etxebarriatarren etxea zen, Toribio
Etxebarria ere bertan jaio zen.
Eibarko etxe zaharrenetakoak Txirixo kalekoak dira (argazkian, eskuman)
Toribio Etxebarria jaio zen etxeak zutik dirau gaur egun ere. CLAUDEK

Vicente Olabe Etxebarria
(1911 – 2006)

e

ibartarren

Eibarren jaioa Bittor Sarasketa kalean. Jacinto Olabe artistaren
semea. Ingeniaritza ikasi zuen Bilbon eta Alfako zuzendari izan
zen urte askoan. Azken urteotan Bilbon bizi izan zen. Toribio
Etxebarria osabaren hiztegia aztertu eta landu zuen.

Vicente Olaberi grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa
“[Eta ama?] Ama be, ama be, Eibarren. Ha jaixo zan “Txirixo” kalian. Nere ama jaixo zan etxia oindiok zutiñik dao. Urte asko daukaz, baiña e...”Txirixo” kalia badakizu nun dauan, ezta? Ha plaza
barrittik begiratzen badozu “Txirixo” kalera, eskuma aldeko etxiak, harek dira zarrak, danak. Ta
gure etxia ba, ondiok bastante dexente dao, pixkat txikixa da, baiña, ha ein eban neure bisabuelaren aittak (...). Harrizko etxia da, harri landua, euskeraz ez dakitt zela dan, baiña, “piedra arenisca” esaten jakona, harian antzerako koloria eukitzen dau horrek etxiorrek, bai. Ta hori etxiori,
nere ama jaixo zana ta Toribio ta danak, zegaittik eze, nere ama zan nausixena, ta gero lau mutil.
E? Bera emakumia eta bestiak mutillak ziran danak, ta bat Txilera juan zan, baiña bestiak hemen
geratu ziran, ta Toribio zan, ba, nere aman ondorian, tio Rafael, tio Aurelio ta tio Toribio gero zan,
ta gero beste bat, Feliciano (...). Ta hangotxia, Eibar Eibarkua zan etxia. Ta, ha, etxia ein eban nere
aman amandriandako ezkondu bihar zanian aittak. Etxe horrek, eskillara politta dauka”.

…eta kitto!

EIBARTARREN AHOTAN

1176. zenbakia

13

Isasi ingurua:
harraska, erreka,
korta eta etxeak
Isasi 10ean, atze aldean, harraska
bat zegoen, baita “kunbo” bat (upel
modukoa) ere. Gerra denboran,
gordeleku moduan erabili zen. Erreka
gainean eraiki zen hotela gerora.
Isasi 14-16 azpian korta batzuk zeuden.
Zaldiak eta gurdizainak egoten ziren.
Isasi kalean bezala, beste toki askotan zeuden labaderoak.Argazkian, Ardantzako labanderak
XX. mende hasieran. ROSARIO ARAMBURU BILDUMA

Agustina Askasibar
Lauzirika
(1929 – 2018)

a

hotan

Agustina Askasibar Lauzirika Eibarren jaio zen, 1929ko abuztuaren 28an. Isasi kaleko 10. zenbakian jaio eta bizi izan zen
2000. urtera bitartean. Bertan izan zuten “ultramarinos” denda. “Maria Txaltxaneko” izenez ezagutzen zuten denda. Ahizpa
Apoloniarekin egin zuen lan bertan jubilatu artean.

Agustina Askasibarri grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa
“[Zuen etxe atzekaldian, Arrate hotela daon lekuan, zer zeuan han?] Han eguan kunbo bat. Gure
etxian ta beste etxe batian, guria zan hamarra ta bestian, hamabixan, tartian euan eskillarak.
Ta handik juaten zan, han euan labadero bat, ta andrak ur hotzakin erropak garbitzera, harrixan gaiñian, ta hantxe danak abesten ibiltzen ziazen, umore onakin (...). Ta gero euan kunbo bat.
Handik kunbotik, ta gero gerra denporan, [ha kunbua ta ekan, pues] zera, refujixo moduan. Han
gerra epokan, bonbardeuak, han, Ego gain, bota eban harrixa, edo… bonbia. Ta han egon ziazen herido asko. Ta danok abioiak etortzen ziazenian… “Ene abioiak!.. Hiru datoz!” ta korrikan,
ta hantxe ezkutatzen giñazen. [Nun zeuan kunbo hori?]Hotel Arraten azpixan, azpixan euan.
Klaro, ez zeuan hotelikan. Orduan euan kunbua, ta gero erreka gaiñian dao einda hotela. [Eta ez
zeuan hor korta bat edo?] Harutzago, hamalauan ta hamaseixan, azpixan, euan korta batzuek.
Ta han eoten ziazen zaldixak. Eta gero karreteruak eken han… kaballuekin ta karruekin urtetzen
eben (...)”.

Ahozko ondarea jasotzeko asmoz EIBARTARREN AHOTAN proiektua jarri zuen martxan Ego-Ibarra batzordeak 1999ko udan,
Eibarko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Proiektuaren helburua Eibarko eta inguruko herrietako nagusiekin hitz
egin eta antzinako ipuin eta kontuak bideoz jasotzea da. Material horren zatirik handiena online kontsultatu daiteke egoibarra.eus
webgunean (tartean 500 bideo-pasarte inguru). Bideo horietako batzuk aukeratu ditugu gure aldizkarirako atal berri hau sortzeko.
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Ia bikoiztu egin da azken urtean
etakitto.eus-eko audientzia
2020an audientzia-igoera nabarmena izan du etakitto.eus webguneak 2019koarekin alderatuta.
Erabiltzaileen kopuruak %92,24ko igoera izan du, eta bisita-kopuruak %98,14koa.

H

edabideak webgune dinamikoa dauka,
etengabe argitaratzen
baitira herriko eta inguruko
albisteak, eta, aldi berean, paperezko aldizkariak berriak
sakontasun handiagoarekin
lantzeko aukera ematen du.
Gainera, nahi beste argazki eta
bideo-artxibo argitaratu daitezke, inongo mugarik gabe.
Horrez gain, herritar guztien
eskura dagoen “mediateka”
osatzen dihardute kazetariek,
bertako argazkilariek egindako argazki eta bideoak batzen
dituena.
Hobekuntza nabaria izan da
2020an webguneak izan duena, izan ere, urtebetean datuak
bikoiztea ez da erronka makala. COVID-19a dela eta, paperezko ohiko aldizkariaz gain,
eduki digitalei ere bestelako
bultzada eman zaie. Horren
erakusgarri dira iaz digitalki
argitaratutako 1.617 albisteak.
Gauzak horrela, albiste kopuruak gora egitearekin ba-

tera, audientzia ere hazi egin
da. Iazko datuekin alderatuz
gero, erabiltzaile-kopurua
%92,24 igo da; eta bisita-kopurua %98,14. Zehatzago esanda, 2019an 51.000 erabiltzaile
zenbatu ziren, eta, 2020an, ordea, 98.042. Bisita-kopuruak
ere proportzio horretan hazi
dira; izan ere, 2019an 120.352
bisitaldi izan zituen, 2020ko
238.461 ikustaldiekin alderatuta.
Begi-bistakoa da bisita-kantitatea oso baldintzatuta dagoela argitaratzen diren albiste-kopuruarekin. Grafikoan
ondorioztatu daitekeen bezala,
zenbat eta albiste gehiago publikatu, orduan eta ikustaldi
gehiago ditu webguneak; horra
hor arrakastaren gakoa.
Sare sozialen indarra
COVID-19aren krisiak bultzatuta, hedabidea egoera berrira
egokitu behar izan da, eta horretarako, digitalizazio-teknika berriak garatu ditu, besteak

Iazko datuekin
alderatuz gero,
erabiltzailekopurua %92,24
igo da; eta bisitakopurua %98,14

beste, informazioa helarazteko sare sozialen erabilera sustatzea.
...eta kitto!-k hainbat sare sozialetan du erabiltzaile profila,
hala nola, Facebooken, Twitterren, Instagramen eta Linkedlnen.
Facebook da hedabidearen
sare sozial indartsuena; izan
ere, Internet bitartez albisteak
irakurtzen dituztenen %79,29k
bertatik egiten du, Facebooketik. 4.009 jarraitzaile ditu egun
kontuak, eta Eibarko egune-

2020an argitaratutako albiste -kopuruak eragindako saio-kopurua.
MALEN ILLARRAMENDI

…eta kitto!
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2019an eta 2020an etakitto.eus-ek izandako erabiltzaile-kopuruaren alderaketa . MALEN ILLARRAMENDI

roko aktualitatea jarraitzeko
erreminta gisa erabiltzen da.
Hala ere, Twitter ere gero eta
erabiltzaile gehiagok baliatzen
du. Hona hemen datua: irakurleen %18,75ek euskarri hori
erabiltzen du albisteak online
irakurtzeko. 1.078 jarraitzaile
ditu Twitterreko profilak, eta
gero eta gehiago dira “bertsiotu”, “atsegin dut” eta “partekatu” egiten duten erabiltzaileak.
Instagrameko kontuak bestelako helburua dauka, eta,
egunerokotasuneko albiste
guztiak argitaratu beharrean,
gazteei zuzendutako edukiak publikatzen dira bertan
gehienbat. Zehatzago esanda, eguen arratsaldetan asteko edukiaren laburpen gisa
hiru argitalpen egiten dira, betiere gazteen intereseko gaiak
landuta. 1.591 jarraitzaile ditu
egun kontuak, baina etorkizun
hurbilera begirako proiektuak
daude abian horren sustapena
bultzatzeko.
Orain dela gutxi zabaldu
zuen elkarteak Linkedlnen
profila, sektoreko beste zenbait profesionalekin harremanetan egoteko xedearekin zein
interes komuneko edukiak partekatzeko.
Zozketak
Marka digitala indartze aldera, eta, sarean ezagutzera
emateko helburuarekin, zozketak egiteko teknika erabiltzen hasi da komunikabidea.
Izan ere, teknika ezin hobea
da egun kolaborazio bidezko

Prentsa
idatzia ezin da
salbuespena izan
eta ezinbestean
egokitu
beharra du
komunikazioaren
bilakaera
horretara
zozketak egitea ikus-entzule
eta jarraitzaile kopurua handitzeko. Oso urrutira joan gabe,
aste honetan Instagrameko
@gaztekitto eta @helmethousestore profilek zozketa bat
jarri dute abian elkarlanean.
Etorkizunera begira
Mugarik gabeko abiadura daraman digitalizazio-prozesu
batean buru-belarri murgilduta dagoen jendartean, digitalizazioak berebiziko garrantzia
dauka. Prentsa idatzia ezin da
salbuespena izan eta ezinbestean egokitu beharra du komunikazioaren bilakaera horretara.
Eibarko ...eta kitto! hedabidea ere hasia da eraldaketa
digital horretan lanean. Datuei erreparatu besterik ez
dago emaitza eraginkorrez
jabetzeko. ■

2020ko albiste ikusienak
1. Naiara Samper, koronabirusa duen gaixo eibartarra
(4.414 ikustaldi)
2. Bi taberna itxiarazi dituzte udaltzainek,
tabernariaren gertuko batek COVID-19aren proban
positibo eman eta gero (3.274 ikustaldi)
3. “Heriotza iragarri baten kronika” Pedro Alberdi
(2.253 ikustaldi)
4. Eibarko kaleak alarma egoeran (2.226 ikustaldi)
5. Maite Arroitajauregi Goya saria jasotzeko izendatu
dute (2.024 ikustaldi)
6. Eibarren koronabirusaren lehen kasuak baieztatu
ditu Udalak (1.965 ikustaldi)
7. Emakume eibartar bat hil da Oñatin gertatutako
istripuan (1.661 ikustaldi)
8. Eibarren badakagu, Eibarren gastaukot (1.403
ikustaldi)

Instagrameko zozketa @helmenthousestore eta @gaztekitto kontuetan.
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Aratosteetako
Play-Back digitala
arrakastatsua
izan da
Mozorrorik onenaren saria La Salle ikastetxeko “Gaua eta eguna”
taldea (Irene Alonso, Alaitz Herrera eta Nora Mugika).

Koreografiarik onenaren saria J.A. Mogel Ikastolako “Olatuak
taldea (Mara Olañeta, Miren Errasti, Nora Ortueta eta Eneritz
Garitaonaindia).

…eta kitto! Euskara Elkarteak hogei urte baino gehiago daramatza Aratosteetako jai egitarauan Play-Back
lehiaketa antolatzen, aratoste-domeka arratsaldean
Untzagan egon ohi den karpa barruan. LH5. eta 6. mailetako ikasleei zuzendutako lehiaketa izaten da. Baina,
aurten, egoera ikusita, ez da izan ohiko lehiaketarik
antolatzeko aukerarik (karpa baten barruan, jendez
lepo…). Beraz, eta parte-hartzaileen eta ikusleen artean
ekintza honek duen arrakasta aintzat harturik, ateak ez
ixtea eta umeei beste bide bat eskaintzea erabaki zuen
…eta kitto!-k. Horrela jaio zen aurtengo Play-Back digitala. Bideoz grabatu dituzte euren lanak, hain gertukoa eta erabiltzeko erraza egiten zaien bidea erabilita.
28 taldek hartu dute parte
Aldaketak nabarmenak izan dira aurten: Untzagako
karpan eta modu presentzialean egitea ezinezkoa; hasieran seinaka launaka gero, legeak hala aginduta; eta
bideoaz grabatzeko guraso edo tutore legalen baimena
behar izan dute. Aitzitik, hauxe ez da aldatu: abestia
aukeratzea, koreografia pentsatzea eta entsegatzea,
mozorroa aukeratzea, interpretazioa zaintzea, eta, jakina, umeen ilusioa eta dedikazioa. Eta emaitzan ikusi
da hori, 28 taldek parte hartu dute-eta. “Inoizko partehartzerik altuena izan da, ez genuen espero. Azkeneko
urteotan 20-22 taldek parte hartu izan dute lehiaketan,
eta bizi dugun egoera honetan ez genuen holakorik

"Umeek lan handia egin dute
eta benetan zoriontzekoa da
egin duten esfortzua"

Interpretaziorik onenaren saria J.A. Mogel Ikastolako
“Tximeletak” taldea (June Amuategi, Arrate Aizpuru,
Araia Lafuente eta Ane Arritokieta).

espero. Umeek lan handia egin dute eta benetan zoriontzekoa da egin duten esfortzua eta erakutsi duten
gogo eta ilusioa”, diote Elkartetik.
Sari banaketa aurreko barixakuan egin zen …eta
kitto! Euskara Elkarteak duen bulegoan eta pozarren
agertu ziren bertan irabazleak sariak hartzeko gogoz.
Antolatzaileek nabarmendu nahi izan dute aurten
inoiz baino mutil gehiagok hartu dutela parte eta “poztekoa da zentzu horretan ere berdintasunera begira
aurrerapausoak ematen ari garela somatzea”.
Datorren urtean oholtza gainean eta karpa jendez
gainezka Play-Backa egingo dugula amesten jarraituko dugu. 2022 urtera arte!

…eta kitto!

ELKARTEAREN TXOKOA

1176. zenbakia

Barixakuak Jolasian Urkizun
izango da gaur
Barixakuak jolasian ekimenaren saioa antolatuko du …
eta kitto! Euskara Elkarteak
gaur arratsaldean, 17:00etatik
18:00etara Urkizuko parkean.
HH2tik LH2ra bitarteko (2-8
urte artekoak) seme-alabak
dituzten familientzat zuzenduta dago.
Aurreko saioetan bezala,
gaurkoan ere hainbat jolas
eskainiko ditu …eta kitto!-k
hiru begiraleren laguntzarekin;
ume zein gurasoek primeran
pasatzeaz gain, “euren arteko
berbetia euskaraz izatea da
nahi duguna eta guraso desberdinen harteko harreman
berriak egitea” diote Elkartetik.
Garrantzitsua da gurasoek euren artean euskaraz jardutea,
izan ere, “umeei esaten dieguna eta helduok egiten duguna
koherentea izan behar da eta”.

17

Mugurutza filologoa neguko
ohitura eta errituez aritu da

…eta kitto!-tik adierazi digutenez “Gurasoak Berbetan
doako egitasmoa da, familia
barruko zein familien arteko
harremanak euskaraz izaten
laguntzeko helburua duena.
Gurasoak astero elkartzeaz
gain, beste guraso batzuk ezagutzeko aukera izaten dute.
Aurten auzoka eta kalean egiten hasi garenez (beti ere momentuan momentuko osasunneurri guztiak errespetatuz),
“gurasoak elkartzeko erabiltzen dituzten gune naturaletara
joten dugu. Ez dira gurasoak
etorri behar, geu goaz bertara
eta orain arte oso harrera ona
izan du egitasmoak. Egia da,
eguraldiaren menpe ere bagaudela kalean egiten dugunean, baina bestela hurbilduko
ez liratekeen gurasoak hurbiltzen dira.”

Negu parteko jai eta ohiturak
hizpide izan zituen martitzenean Felix Mugurutza filologo
eta euskaltzainak: gabonak,
aratosteak, kandelaria, Santa
Ageda… Haien jatorriaz eta
sinbologiaz jardun zuen ikerlari laudioarrak. Negua bizirauteko urtarorik zailena zela-eta,
“orduan egiten ziren erriturik
gehienak. Ohiturak naturari
loturik daude, eta, hain justu
ere, naturarengan eragiteko
asmoz sortu zituen gizakiak
zenbait erritu eta ohitura”, azpimarratu zuen adituak. Mugurutzaren berbetan, “negua
luzea izanik, Euskal Herrian
erritu asko argitasunari eskainitakoak izan ohi dira, argiari
“dei” egiten diogu moduren
batean, kandelen, etxeko suaren… bitartez; eta, aldiz, neguaren amaieran, eguna lu-

zatzen hasten denean, lurra
esnarazteko edo estimulatzeko
modua zen Santa Ageda bezpera lurra makilekin jotzea”.
Gure usadio eta ohiturak
eraldatzen ari direla ere azpimarratu zuen Mugurutzak,
transformazioa gertatzen ari
dela, “eta pena litzateke ohitura horiek galtzea, ez diegu
hiltzen utzi behar. Horregatik ezinbestekoa da pedagogia
egitea, eskoletan, adibidez, gai
hauek lantzea, haurrak, txikitatik, gure ohituretako asko
nondik datozen jakitun izan
daitezen”.

Mintegia 2021

“Euskara Coronavirus sasoian”

Martxoaren 16an
09:15-12:45
Presentziala (20 lagun)* eta online
*eibartarrek lehentasuna izango dute
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…eta kitto!

KOLABORAZIOAK

Asier Ezenarro
Asier Ezenarro
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Leire Narbaiza
Leire Narbaiza

Munduaren amaiera

Urteurrenak

Agian mundua aspaldi amaitu zen eta ez gara ohartu. Nik data
eta guzti jarri diot horri: 1985 inguruan amaitu zen. Garai
hartan hamar urteko umea nintzen eta ondo gogoratzen dut.
Ez dut esaten, noski, Lurra meteorito edo beste hondamendi
baten ondorioz amaitu zenik, baizik eta "gure mundua", gure
"lebenswelt" hil zela.
Garai hartan, oraindik, gure hiriburuek identitate bat zeukaten, herri-mugimenduek indartsu zeuden, eta Euskal Herria burujabetza lortzeko gai zen estatu gabeko herrien artean.
Urte horretan elkartasuna
jaso genuen Nikaraguatik ere,
Carlos Mejia Godoy eta “Los
de Palacagüina”koek Gasteizen emandako kontzertuarekin. Oraindik herrien arteko
elkartasuna bizirik zegoen
gure lurraldean. Gero ETAren borroka armatua endekatu egin zen eta harreman
horiek hoztu egin ziren; "Nicaragua , Nicaragüita" jaietan
entzutearena amaitu zen eta
Euskadi osoa "ruta del bacalao"ren doinuekin bete zen.
Arrazoia du Joxe Azurmendik
Euskal Herria desegindako
herria dela esaten duenean.
1985ean, oraindik, gure
kontzientzia nazionala bizirik zegoen; baina, Schillerrek
idatzi zuen bezala, "une batean errefusatzen dena betikotasunak ez du itzultzen".
Egia da Estatu espainolak ez
digula eman, inoiz ere, aukerarik gure askatasuna lortzeko; baina bideak guk eraiki behar
genituen, askatasuna benetan nahi bagenuen.
Baina ez gara izan beharko ginen bezain argiak eta zentzudunak. Anthony D. Smith politologo eta ikertzaileak azpimarratzen duenez, "la tarea de una `inteligentsia etnica´ es la
de movilizar a una comunidad pasiva en la formación de una
nación a través de la nueva cultura vernácula que se ha redescubierto". Baina hemen, ETB piztu eta " Vaya semanita" eta
abar eduki dugu urtetan. Alex de la Iglesia eta La Oreja de Van
Gogh dira gure ordezkariak, edo Espainiako komunikabideek
goraipatzen dituztenak behintzat.
Ondo gogoratzen dut nik 1985 urtea, ume bat izan arren.
Batzuk ez dira ohartu, baina gure mundua itzali egin zen.
Badakit oroimina ez dela ona, baina derrigorrez bueltatzen
dut begirada: berriro ikusteko zer ginen orain dela ez hainbeste, eta tristuraz ikusteko zer garen gaur egun.

Hillabete honetan gure herrixak 675 urte bete dittu, Santa Ageda
egunian, hain zuzen be. Urteurren edo urtebetetze, ezin esan
zein berba dagokixon. Ixa zazpi gizaldi ekiñan, jo eta keian.
Gure herrixak aurre egin detsa kontu askori. Batetik orografixiari, ibar estua, maldez inguratuta. Bestetik, historixiari. Liberala, ingurua karlistia zanian; ezkerrekua, bestiak eskumakuak
ziranian. Ixa beti kontrara. Jarki jakozen gure aurrekuak orduan
nagusi ziran haixieri, eta eutsi egin zetsen pentsatzen zeben
hareri. Kosta ahala kosta, siñistuta zertan zebizen. Ondoriak
gogorrak izan arren, bildurra alde batera laga, eta ekin zetsen
biharrari, eta idealak gauzatziari. Edo behintzat, ahalengitziari.

“Egia da Estatu
espainolak ez
digula eman,
inoiz ere,
aukerarik gure
askatasuna
lortzeko; baina
bideak guk eraiki
behar genituen,
askatasuna
benetan nahi
bagenuen”

“Urtebete Eitzagan jausi zanetik
zakar mendixa. Urtebete
informaziñua ezkutau, guzurrak
esan eta anparo barik laga
ginduezenetik, furano eta dioxinen
bende”
Holan erre zeskuen herrixa gitxienez bittan. Baiña holan be
proklamau zan republikia. Atrebidu eta egin.
Alde horretatik Eibarko jendia ausarkixa izan da, ez detsalako
muzin egin pentsatzen zeban ha defenditziari. Beti. Baiña hori
kontu historiko hutsian geratu dalakuan nago. Batek diñuan
moduan: tótal bájauta gare!
Hillaren 5ekua, baiña, ez da izan febreruan izan dogun urteurren bakarra. Hurrengo egunian, hain zuzen, urtebetia zan
goguan hartu genduana. Urtebete Eitzagan jausi zanetik zakar
mendixa. Urtebete informaziñua ezkutau, guzurrak esan eta
anparo barik laga ginduezenetik, furano eta dioxinen bende.
365 egun luze pasau dira, baiña ordukuak ahaztu jakuez eibartar askori. Edo ez zala hainbesterako izan pentsatzen dabe:
“neri ez desta eragitzen”, konponduta dago. Konformismo gozuan instalauta hobeto bizi garalako. Ostantzian, zelan aittu
protesta jendetsueri ingurukuen begirada txepelak? Gure aurrekuak ez leukie onartuko gertaeria hain errez, eta egixan alde
egingo leukie burrukan.
Barriro be gertatu ez dein, aurretikuak akorduan, egin deigun
bihar Zaldibarko hondamendixa argitzeko!

Irudia: DIGITALISTHUB

Orain dela urte batzuetatik hona Interneten sorrerak errotik aldatu du guztion
bizitza, baina, batez ere, komunikazio-sarea ogibide bihurtu dutenentzat. Izan ere,
Internet, eta, batez ere, sare sozialak profesionalki lan egiteko plataforma bihurtu
dira, baita diru-iturri handia ere.

“Youtuber”, “Bloger”, ”Influencer”, ”Tiktoker”... gero eta ohikoagoak dira termino horiek
gazteriaren artean. Horiei guztiei preskriptoreak deritze, hau da, publiko jakin batengan
eragiteko gai diren pertsona edota erakundeak. Zein teknika erabiltzen dituzte? Zein
helbururekin? Denek dute errentagarritasuna helburu?

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Pantailaren
bestaldea,
egia ote?
>>>>
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Zer diote mahai-inguruko kideek?
@IBNGARCIA
Influentzerra

@AMAIAAMUNARRIZ
Tiktokerra

“Sekretu gutxi dauzkat, nire
bizitza ia osoa transmititzen
dudalako, baina badakit zer
erakutsi eta zer ez, nire bizitzako
eremu pribatua ere badaukat eta”

“Nire jarraitzaileei beti esaten
diet bakoitza den modukoa izan
behar dela eta jaramonik ez
egiteko iritzi negatiboei, horiek
ez baitute pertsona definitzen”

@JONKAREAGA
Argazkilaria, ingurumen aktibista
eta film makerra

Konpetentzia digitalaren inguruko
gaietan aditua

“Marka gehienek transmititzen
dituzten baloreak ez datoz
nirekin bat, marka horien atzean
ingurumen inpaktua edo inpaktu
soziala egon ohi direlako”

“Sormena, ekintzailetasuna,
gogoa eta komunikatzeko
gaitasuna dira, besteak beste,
influentzia sortzen duen pertsona
ororen oinarrizko elementuak”

Lehen gazte askok futboleko
izar, mediku edo aktore izan
nahi zuten. Gaur egun, berriz,
gero eta gehiago dira influentzer izan nahi dutenak. Izan
ere, kanpotik ikusita, apartekorik ez da behar horretarako. Ordenagailu bat eta mugikorra.
Hortik aurrerakoa (arrakasta,
dirua, like-ak...) erraza ikusten
da. Baina, horrela ote?
Horretaz guztiaz jarduteko,
Euskal Herrian ezagunak diren hiru gazteren iritziak bildu
ditugu, sare sozialetan eragin
handiko pertsona izatea zer den
gertuagotik ezagutzeko asmoz.
Gainera, gazte horien testigantzak beste ikuspuntu batetik
landuko dituen konpetentzia
digitaletan aditua den Maite
Goñiren hitzak jaso ditugu.
Ezer baino lehen, aurkezpen
handirik behar ez duten arren,
gaurko hiru protagonistak ezagutuko ditugu. Batetik, Iban
Garcia influentzer azkoitiarra;
bestetik, ingurumen aktibista,

MAITE GOÑI

“Publizitateari
esker nik
sortutako edukiak
konpentsazio
ekonomikoa
ematen dit; hori
da nire diru-iturri
nagusia” Iban

“Pandemia
garaian hasi
nintzen Tiktoken,
eta oraindik
ez da nire
ogibidea, baina
etorkizunean, nork
daki!” Amaia

argazkilaria eta filmakerra den
Jon Kareaga zumaiarra; eta,
azkenik, Donostiako Amaia
Amunarriz tiktokerra.

tsezkoa dela, baina ez da hain
erraza. Denok daukagu deskonektatzen laguntzen digun
zaletasunen bat, egunerokotasunean motibazioa ematen
diguna. Zenbaitek hobby hori
lan bihurtzen dute, influentzerrek kasu.
Konpetentzia digitalean aditua den Maitek azaldu du “teknologiaren demokratizazioak

Zaletasuna edo ogibidea?
Lana da norberaren egunerokoan denbora gehien kentzen digun jardunetako bat.
Horregatik esaten da lanean
zoriontasuna aurkitzea fun-

aukera eman duela ahots ezberdinak plazaratzeko” eta horren eraginez, edonork daukala
sare sozialetan iritzia emateko
abagunea.
Iban Garciak, esaterako,
honela diosku: “Nire egunerokotasuna transmititzen dut
sare sozialetan, eta hori da nire
diru-iturri nagusia, publizitateari esker nik sortutako edukiak konpentsazio ekonomikoa
ematen dit eta”. Baina, oro ez
da urre, eta arrakastaren atzean
lan eta esfortzu handia dagoela
azpimarratu du influentzer azkoitiarrak, izan ere, “12 urte nituela” hasi zen ikus-entzunezko
edukiak sortzen, eta “10 urte
daramatzat” horretan lanean.
Horren antzeko ibilbidea
hasi berri duen gazte donostiarrak, Amaiak, honela gehitu du:
“Pandemia garaian hasi nintzen sare sozialen munduan,
batez ere Tiktoken; oraindik ez
da nire ogibidea, baina etorkizunean, nork daki!”.

…eta kitto!
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Bi protagonista horien guztiz
kontrako helburua du, aldiz,
Jon Kareaga zumaiarrak. Izan
ere, Jonek diru-iturri gisa baino nahiago ditu sare sozialak
“jendearentzako inspirazio eta
kontzientzia iturri legez” erabili, “gaur egun komunikabideetan ikusi ezin ditzakegun gauza
askoren gaineko kontzientzia”
sortzeko.
Era berean, Maitek argi diosku sare sozialetan dabilen pertsona ezagun bakoitzak “bere
ezaugarri propioak dituela”, ez
dagoela ezaugarri “komunik”.
Hala ere, azpimarra egin du
esanez “sormena, ekintzailetasuna, gogoa eta komunikatzeko gaitasuna” direla, besteak
beste, influentzia sortzen duen
pertsona ororen oinarrizko elementuak.
Publizitatea
Gure protagonistak bezalako
Interneteko erabiltzaile ezagunenak benetako erreminta eraginkorrak bihurtu dira
edozein produktu edo zerbitzuren salmentan, eta sare sozialak marka horiek komunikatzeko benetako bide dira.
Gure herrialdeko biztanleen
%93k gutxienez kontu aktibo bat du sare sozialetan, eta
edozein momentutan milaka
kontsumitzailerengana iristeko modu errazak dira gizarte
sareak. Zuzenean edo zeharka,

“Jendearentzako
inspirazio eta
kontzientzia iturri
gisa erabiltzen
ditut nire sare
sozialak, hori baita
nire jomuga edo
helburu nagusia”
Jon

“Teknologiaren
demokratizazioak
aukera eman du
ahots ezberdinak
plazaratzeko eta
edonork eman
dezake iritzia
sare sozialetan”
Maite

produktu asko iragartzen dira
egunero-egunero.
Euskarri digitaletan egiten
diren publizitate-kanpainak
diru-iturri handia dira influentzerrentzat; izan ere, promozio
bakoitzetik etekin ekonomikoa ateratzen dute. “Zerbait
promozionatzea ez da ematen
duena bezain erraza, horren
atzean lan handia dago: nola
promozionatu, zer esan eta nola
esan, zein momentutan, zein
motatako publizitatea egin…
Kolaborazio bakoitzak bere
lanketa dauka”, diosku azkoitiar influentzerrak.
Beste zenbaitek, ordea, ez
dute publizitate mota horren aldeko apustua egiten.
Zumaiarraren ustez “marka
gehienek transmititzen dituz-

ten baloreak ez datoz” berarekin bat, eta horregatik ematen du ezezkoa, “marka horien
atzean ingurumen inpaktua
edo inpaktu soziala” egon ohi
direlako.
Hizkuntza
Nahiz eta orain artekoaz iritzi kontrajarriak izan dituzten
protagonistek, sare sozialetan
erabiltzen duten hizkuntzaz
galdetuz gero, bat datoz erantzunean: gaztelania. Kanpotik ikusita arraro samarra izan
daiteke; izan ere, euskaldunak
izanda, euskaraz aritzea litzateke zentzuzkoena, baina errelitatea bestelakoa da.
Euskaraz bakarrik jarduteak
muga handiak jartzen dituela
azpimarratzen dute hirurek,
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Euskal Herriko publikoari bakarrik zuzendutakoa litzakeelako. Gaztelaniaz, aldiz, askoz
ere publiko zabalagoarengana
irits daitezkeelakoan daude.
Hala ere, bai Ibanek eta baita
Jonek ere, harro diote euskarazko edukiak sortzea ere oso
gogobetegarria dela beraientzat, eta noizbehinka euskaraz sortzea ere gustuko dutela.
Mundu digital horretan dagoen hizkuntza-arazo horri aurrea hartzeko sortu dute Sortu eta Play egitasmoa, Eusko
Ikaskuntzako Asmoz Fundazioaren eta Game Erauntsiaren
eskutik. Helburua euskarazko
ikus-entzunezko youtuberrak
eta streamerrak sustatzea da,
Euskal Herriko hizkuntzari
hauspoa emate aldera. Honako helbide honetan lortu daiteke gaiari buruzko zehaztasun
gehiago: https://sortuetaplay.
asmoz.org/
Erabilera da gakoa
Begi-bistakoa da sare sozialek indargune asko dituztela,
baina haien arriskuez ere jabetu beharra dago. Instagram,
Facebook, Tiktok eta bestelakoak, sarritan, gure bizitzaren erakusleiho dira. Baina,
errealitatea ote pantailaren
bestaldekoa? Onura baino
kalte gehiago dakarkigute?
Hausnarketarako soka luzea
ematen du gaiak.

Irudia. FREEPIK
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Zein gomendio ematen dituzte protagonistek?
IBAN GARCIA

AMAIA AMUNARRIZ

“Ilusioa dagoen tokian
arrakasta lortzeko aukera
askoz ere handiagoa dago. Ez
da bide erraza, lan egin behar
da eta denbora asko dedikatu
behar zaio. Publikoarekin
konektatzen jakiteaz gain,
aurretiko estrategiak landu
beharra dago”

“Konstantea izatea
oinarrizkoa da. Zu zeu izatea
da garrantzitsuena, asko
nabaritzen baita norbaitek
antzezten duenean. Baina
benetan ezinbestekoa dena
egiten duzuna gustatzea eta
ondo paseatzea da”

JON KAREAGA

MAITE GOÑI

“Pertsona askoren helburua
da ezaguna edo famatua
izatea, baina niretzat hori
ez da arrazoi nahikoa sare
sozialetan aritzeko. Argi
izan behar dugu pertsona
publikoak garenok zein
mezu eta balore zabaldu nahi
dugun”

“Konpetentzia digitala
sustatu behar da gazteen
artean, jakin dezaten
edukiak sortzean (Tiktoken,
Youtuben, Instagramen…)
zein modutan egin behar
duten, noiz, norentzat…"

…eta kitto!
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Ander Arrizabalaga eta Jon Iglesias.

Ikasle langileon batasunaz,
autoritarismoari kaña!
Duela 33 urte sortu zen Ikasle Abertzaleen antolakundea, 1988an. Urte hartatik borroka esperientzia
irabazten joan da eta elkartearen azkenengo kongresuan adostu bezala, ikasle langileen interesetara
egokitu da, eguneroko problematikak landuz. Helburu nagusitzat Euskal Eskola Nazionala eta Euskal
Estatu Sozialistaren eraikuntza ditu, eguneroko lana bide izanik. Eibarko BHI Institutuko ikasleek
elkarrizketa hau baliatu nahi izan dute haien borroka ezagutzera emateko.
Zein da egun abian daukazuen
borrokaren helburua?
Pandemiak Hezkuntza esparruan lehendik existitzen ziren
arazoak are gehiago azalarazi
eta areagotu ditu. Pandemiaren aitzakiapean, zenbait aldaketa egon dira Hezkuntza
esparruan eta horrek autoritarismoaren gorakada ekarri du:
kontrol soziala, infantilizazioa,
askatasun politikoen murrizketa… Orokorrean ikasleriaren gaineko kontrola orohar
eta ikasle disziplinatuak era-

tzea helburutzat izanik. Gure
iritziz, aipatutakoari antolakuntza politikoaren bitartez
bakarrik egin diezaiokegu aurre. Horregatik, IKASek, ikasle
langileon batasunaz, “autoritarismoari kaña” lelopean hasi
duen kanpainara atxikitu gara,
ikastetxeetan dagoen boterearen arbitrariotasuna salatu eta
desegiten saiatzeko autoritarismoa baimentzen duten bitartekoak deuseztatuz.

Zein eskaera egiten duzue?
Orain arte arazo asko izan ditugu ikasleok biltzeko eta gure
interesen gaineko edukia lantzeko ikastetxean bertan. Horregatik, besteak beste, bi eskaera nagusi egiten ditugu:
batetik, atseden orduan ikasleak biltzeko aukera edukitzea
eta horretarako beharrezko azpiegitura izatea (gela bat) eta,
bestetik, egun puntualetan

gure intereseko edukia landu
ahal izateko baliabide materialak izatea (tailerrak eta hitzaldiak antolatzeko).

Zuen komunikatuan diozue
BHI-ko zuzendaritzaren aldetik ez duzuela behar adina babes sentitzen. Zergatik?
Eibarko BHI-ko zuzendaritza
behin eta berriro biltzeko, hitzaldiak antolatzeko… oztopoak jartzen ibili da, batez ere
espazio fisikoaren eskuragarritasunari dagokionez, ikastetxean bertan lan politikoa
egiteko zailtasunak jarriz eta
askatasun politikoa urratuz.
Ezinbestekoa dugu ikas baldintzaren defentsa burutu ahal
izateko ikastetxean biltzeko eta
antolatzeko bermea edukitzea.
Elkarrizketa hau baliatu nahi
duzue bestelako mezurik gizarteratzeko?

Aurretik aipatutako eskaera
zehatzez gain, hurrengo hilabeteetan salaketa plano bat
jarriko dugu martxan ikasleok
pairatzen ditugun autoritarismo adibide desberdinak identifikatu eta horiek salatzeko
helburuarekin. Ikasle langileok argi izan behar dugu antolakuntza bermatuz bakarrik
egin ahalko diogula aurre jasaten dugun autoritarismoari.
Gainera, jakin egin behar da
aipatutako aldaketa infantilizazioaren, diziplinatzearen,
kontrol sozialaren eta askatasun politikoaren ezabapenaren bidez emango dela. Horregatik, ikasleei antolatzeko
eta hurrengo hilabetetan martxan jarriko ditugun hainbat
dinamikatan parte hartzeko
deia egiten diegu. Beraz, adi
hurrengo deialdietara! Ikasle
langileon batasunaz, autoritarismoari kaña!
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Autoeskolak kolokan
Gidari berriak trebatzeaz arduratzen den sektorea arriskuan dago koronabirusaren
pandemia hasi zenetik. 2015ean hasi ziren jarduera horretako grebak eta lanuzteak,
eta geroztik okerrera egin du egoerak.

A

zken urteotan pairatutako kolpe latzak ondorioak ekarri dituzte bai
autoeskoletako langileentzat
eta baita bertako ikasleentzat
ere. Izan ere, azterketak egiteko epeak nabarmen luzatu dira
eta prestakuntza-zentro horien
ohiko funtzionamendua errotik aldatu behar izan da.
Sektorearen krisialdia gutxi
balitz bezala, 2020ko martxoaren 14an COVID-19a gehitu zitzaion. Ondorioz, autoeskolak
itxi egin behar izan ziren, ez
baitziren funtsezko jardueratzat hartu. Pandemiaren olatuari aurrea hartuta, autoeskolek jarduera berreskuratu
zuten deseskalatze-fasean, betiere osasun-krisiaren aurkako babes-neurriak hartuta bai
klase teorikoetan, bai praktikoetan eta bai azterketetan.
Digitalizazioa giltzarri
COVID-19aren krisiak sektore
gehienak digitalizazio-prozesuak garatzera behartu ditu.
Autoeskolak ez dira salbuespena izan eta ezinbestean egokitu
beharra izan dute eraldaketa
digital horretara, atzean geratuko ez badira.

Gipuzkoan
5.000 ikasle
baino
gehiagoko
itxarotezerrenda dago
azterketa
praktikoa
egiteko

Online bidezko formakuntza
eraginkorra eskaintzeko prest
zeuden horiek nabarmendu dira

Badago dioenik autoeskola
tradizionalek ez dutela digitalizatzen jakin, eta presentzialki
erabiltzen zuten irakaskuntzaeredua online ematera besterik
ez direla mugatu. Digitalizaziora egokitzeko gaitasun ezak
sektorearen krisia areagotzea
ekarri du halabeharrez eta,
beste zenbait arlotan gertatu
den moduan, online bidezko
formakuntza eraginkorra eskaintzeko prest zeuden horiek
nabarmendu dira.
Eibarko Solozabal autoeskolako irakaslea den Ainhoa Garrorekin egoteko aukera izan
dugu gertuagotik ezagutzeko
prestakuntza-zentro horiek
osasun-krisia nola bizi izan duten. Bai klase teorikoetan eta
baita praktikoetan ere hartzen
dituzten prebentzio-neurriez
galdetuz gero, honela azaldu
du Ainhoak: “Teorikoan musukoa derrigorrezkoa da, ikasleen
artean segurtasun-distantziak
zaintzen dituzte, leihoak zabalik daude uneoro eta guztiz
debekatuta dago berogailua
ipintzea”.
Klase praktikoei, aldiz, “dedikazio handia” eskaini behar
zaiela azpimarratu du irakasleak; izan ere, “ikasle batetik
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Hartu beharreko prebentzio-neurriak autoeskoletako klase praktikoetan eta azterketetan.

bestera auto osoa desinfektatu beharra dago” eta ez da lan
makala.
Ikasle zein guraso askoren
kexak jasotzen dituzte autoeskoletakoek, erantzunkizuna
haiena delakoan. Baina Solozabaleko irakasleak argi dauka
ardura ez dela eskolena, Trafikoko sailekoena baizik, eta
haiengana jo behar dela kexak
azaltzera eta erantzun eske.
Momentuan Gipuzkoan
5.000 ikasle baino gehiagoko
itxaron-zerrenda dago azterketa praktikoa egiteko, eta hiru
hilabete inguruko tartean egon
beharra dago zain azterketa
egiteko aukera izan arte. Askorentzat eramangaitza izaten
ari da itxaronaldia.

Hala ere, Ainhoak esanaren
arabera, ikasle-kopurua ez da
aldatu, egoera kaskarrak ez du
ikasle gutxiago egotea ekarri,
ezta gutxiagorik ere. Honela
gehitu du: “Gertatzen dena da
ikasle asko geratzen zaizkigula behin teorikoa gaindituta
praktikoa egiteko zain”.
Irakasleari galdetuta arazo
honen aurrean zein alternatiba proposatzen dituen, ez du
zalantzarik egin: “Aztertzaile
gehiago jarri behar dira, azken
urteotan asko jubilatu diren
arren ez direlako bete lanpostu
horiek; hor dago arazoa”.
Aurrerapauso bat eman da
zentzu horretan, eta orain dela
gutxi proposamen bat jarri
da abian: autoeskoletako ira-

“Aztertzaile
gehiago jarri
behar dira, azken
urteotan asko
jubilatu direlako
eta ez dituzte
postu horiek
bete; hor dago
arazoa”

kasleei aukera emango zaie
aztertzaile izateko, oposizioak
gainditzen badituzte. Hala
ere, errealistak izan beharra
dagoela dio Ainhoak, “plaza
horiek guztiak atera eta martxan jarri bitartean, egoerak
ez du hobera egingo”.
Langileen eskaera
Jarduera honetako langileen
eskakizuna argia da eta, besteak beste, honako baldintza
hauek erreklamatzen dituzte:
trantsizio digital ordenatuagoa izatea, azterketa-kopurua
handitzea, langile-kopurua
sustatzea, aztertzaile gehiago
jartzea eta, ondorioz, azterketa
egiteko dagoen ikasleen itxarote-zerrenda desagertaraztea.
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Hierros Servandok puntu bakarrera du lidergoa
>>> Eibar Eskubaloiko lehen
taldeak beste garaipen argi bat
lortu zuen azken jardunaldian
Egia bezalako talde indartsuari
hamar goleko aldeaz irabazi ondoren; ez hori bakarrik, gol asko
sartzen dituen talde bati 20ren
bueltan lagatzeak badu meritua. 1. Nazional Mailako gure
herriko taldea 22-32 gailendu
zitzaion Egia Teila Fabrikari eta,
sailkapeneko goi aldean dauden taldeek izandako berdinketak aprobetxatuta, Helvetia
Anaitasuna liderrarengandik
puntu bakarrera dago orain
eta Barakaldo hirugarrenari,
bestalde, hiru ateratzen dizkio.
Atsedenaldian sei goleko aldeaz

Gazteen mailetako hainbat taldek hasi dituzte euren konpetizioak.

erretiratu ziren aldageletara eta
goitik behera menperatu zuten
lehia Fernando Fernandezen

mutilek. Iker Izagirre izan zen
partiduko goleatzaile nagusiena, zazpi golekin, eta Jorge Eze-

narrok eta Jonay Torregok jarraitu zioten H. Servandon, bost
eta lau golekin hurrenez hurren.
Aipatzekoa da 11 jokalarik lortu zutela gola egitea eta, horrez
gain, taldeak hiru jubenilekin
amaitu zuela partidua, “euren
formakuntzarako minutuak
batzeko aukera izanik”.
Emakumezkoen senior mailako Grupo Mecalbe Eibarrek,
bestalde, 26-17 irabazi zion Ordizia Biok taldeari Ipuruan jokatutako norgehiagokan. Eta
jubenil mailako Grupo Mecalbe
ere, etxean jokatutako partiduan, erraz nagusitu zitzaion
Ingou Arrasateri, markagailuak
erakusten duen bezala (35-7).

Marken Kontrolen jarduna
hartu zuen Ipurua igerilekuak

Iker Calvo, euskal selekzioarekin.

>>> Aurreko asteko barixakutik
domekara arte Oviedoko Parque Oeste igerilekuetan jokatutako Espainiako Autonomi
Erkidegoen arteko IX. Txapelketan Eibar Igerixan taldeko
Iker Calvok parte hartu zuen
euskal selekzioarekin haurren
mailako probatan. Hiru izan
ziren gure ordezkariak jokatutako probak, bitan erreleboetan
(libre erako 4x200 eta 4x100
metrokoak) eta bakarka 200
librean. Guztietan ere marka
pertsonalak egin zituen, denbora oso onekin.
Bestalde, Ipurua igerilekuak
Marken Kontrolen hirugarren
jardunaldia hartu zuen aurreko
domekan, Eibar Igerixaneko

Marken Kontrolean parte hartu zuten Eibar Igerixaneko ordezkariak.

zortzi neska eta hiru mutilen
parte-hartzearekin. Euren artean zortzi podio eskuratu zituzten: Elene Oiarzabalek 100
libreko proba irabazi zuen, Miren Galdos bigarren izan zen
50 tximeleta eta bizkarrean eta
200 estiloetan, Miriam Cabre-

ra bigarren 400 librean, postu
bera lortu zuen Asier Gomezek
50 bularrean eta, azkenik, Roke
Etxeberria eta Iraia Oruezabal
hirugarrenak izan ziren, 200
estiloetan eta 50 bularrean hurrenez hurren. Horrelako emaitzekin pozik egon daitezke.
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>>> Aurreko asteburuan
Iruñean jokatutako maila absolutuko Euskadiko eta Nafarroako jaurtiketa luzetako
txapelketan, Garoa eta Enara
Magunazelaia ahizpek podiumera igotzea lortu zuten, zilarrezko eta brontzezko dominak
lortu baitzituzten, hurrenez hurren. Eneko Larreak Basaurin
izan zuen hitzordua, eta altuera
proban 2’05 metroak gainditu
zituen. Estatu mailako lehiaketan izan zen Markel Gutierrezek, bestalde, Espainiako 50
kilometroko martxa txapelketan hartu zuen parte Sevillan,
batez ere 20 kilometroko proba
prestatzeko asmoz: distantzia
hori 1:34:40ko denboran osatu

Deporreko hainbat atleta
txapelketetako sasoi betean
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eta gero (bere marka distantzia
horretan 1:36:53 da), handik bi
kilometrora erretiratu egin zen.
Asteburu honetan ere hainbat erronkei egin beharko diote aurre Klub Deportiboko atletek, guztiak ere Espainiako
txapelketei dagozkienak. Julen
Teranek 23 urtez azpiko euskal selekzioarekin jardungo du
Getafen jokatuko diren federazioen arteko kros txapelketan;
gertu izango du Eneko Larreak
lehia, Madrilen jokatuko baita
maila absolutuko pista estaliko
txapelketa; azkenik, Garoa Magunazelaiak Castellon izango
den jabalina jaurtiketan hartuko du parte, 20 urtetik azpikoen
kategorian.

Majadahonda Avia Eibar
Rugbyari nagusitu zitzaion
partidu borrokatuan
>>> Oso borrokatua izan zen
norgehiagokan Cristina Guntinen neskek amore eman behar
izan zuten madrildarren aurrean (0-21) hirugarren saiakeran jokatzea lortu zuten
partiduan. Filomena borraskak lehenengo eta sortutako
COVID kasuek gero atzerarazi
egin zuten partidua gogorra
izan zen, batez ere talde biek
hainbat baja zituztelako; ez
nolanahikoak gainera, onenak Espainiako selekzioarekin
zeuden-eta. Horrela, defentsa
jokoa erasokoari nagusitu zitzaion, eta bakarrik eibartarrek
izandako hankasartzeak baliatu zituzten Majadahondakoek
atsedenaldira 0-14 aurretik

joateko. Handik bueltan gauzatutako beste entsegu bat baliatu zuten madrildarrek azken
emaitza lortzeko. Hiru asteko
tartea izango dute orain Avia
Eibarkoek hurrengo partidua
prestatzeko: hori ere Unben
jokatuko da, martxoaren 7an
eta eguerdiko 12:00etan, Sanse
Madrid taldearen aurka.
Asteburu honetan, bestalde,
Ohorezko B Mailan jokatzen
duen gizonezkoen Avia Eibar
Rugby Taldeak Avileseko Pasek Belenosi egingo dio bisita. Neurketa zaila izango dute
Gaston Ibarbururen mutilek,
asturiarrak hirugarren direlako eibartarrak baino 14 puntu
gehiagorekin.

Emakumezkoen waterpolo
taldea garaile Iruñean
>>> Lehen zatian hainbat zailtasun sortu zizkieten Larraina
klubekoek Urbat-Urkotronikekoei eta baita erresistentzia egin
ere, baina zati horren amaierako
2-1ekoa 2-13 bihurtu zen partiduaren azkenean. Hurrengo
hiru zatitan asko azkartu zuten
eibartarrek euren jokoa eta “waterpolo egiteko potentzia” dire-

la erakutsi zuten beste behin.
Asteburu honetan Urbateko
senior mailako gizonezkoen bi
taldeek izango dute hitzordua.
Domekan Orbea igerilekuak Urbat A taldea eta Portugaleteko
Nauticaren artekoa hartuko du
15:35ean eta jarraian, 17:00etatik aurrera, bigarren taldeak Getxo B-ren aurka jokatuko du.
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<<< IZASKUN ALBERDI
Zientzia ilustratzailea >>>

“Ezinbestekoa da
zientzia ezagutzea
kritikoa izateko
gaitasuna
duen gizartea
edukitzeko”
Izaskun Alberdik bere pasio biak uztartu ditu: zientzia
eta marrazkigintza. Biologia ikasketak egin ondoren,
zientzia irudien bitartez transmititzeko prestatu zen eta
NorArte Visual Science estudioan egiten du lan orain.
“Ilustrazio zientifikoa zientziaren edozein kontzeptu
modu bisualean erakusteko ahalmena ematen digun
disziplina da”, berak dioenez, eta hori berori jartzen du
praktikan.
Zure kasuan, zer izan zen lehena: zientzia ala ilustrazioa?
Txikitatik marraztu izan dut,
baina zientziarenganako kuriositatea ere goiz piztu zitzaidan. Zientzia eta ilustrazioa
oso presente egon dira nire bizitzan, baina modu independentean jarraitu eta bizi izan
ditut, orain dela urte batzuk
elkartu ziren arte.
Nolako bidea jarraitu duzu
orain arte?
Nire ibilbide profesionala zientziari lotuta egon da beti. Txikitatik kuriositate handia izan
dut izaki bizidunekiko, eta argi
nuen biologiako ikasketak egin
nahi nituela. Biologia ikasi eta
gero, Biodibertsitate eta Biologiaren Kontserbazioan espezializatu nintzen. Orduan,
zientzian irudiek eta diseinu
on batek duten garrantziaz
konturatzen hasi nintzen:
prozesu zailak ulertzeko ilustrazioak oso lagungarriak dira,

batez ere maila mikroskopikoan gertatzen direnak ulertzeko. Eskura genituen irudi
askok, ostera, lagundu baino
kontzeptuak zailtzen zituzten,
eta prozesu asko era nahasgarrian irudikatzen ziren. Urte
batzuk geroago, EHU-k Ilustrazio Zientifikoko Graduondo berria eskaini behar zuela
jakin nuen, eta argi eduki nuen
mundu honetan murgildu nahi
nuela. Graduondoak niretzat
ezezaguna zen bide berri bat
zabaldu dit, oso bide polita!
Ikasketak bukatu nituenean
Vega Asensiok sortutako No-

“Kontzeptu
zailak sinpleki
irudikatzen
baditugu, mezua
hobeto igorriko
da”

rArte Visual Science estudioan
lanean hasi nintzen graduondoko beste kide batekin batera,
eta gaur egun bertan jarraitzen dugu.

Nolako prozesua jarraitzen
duzue zientzia-ilustrazio bat
egiteko?
Gehienetan, marrazten hasi
aurretik lan bibliografiko sakona egin behar izaten dugu.
Irudikatu behar duguna oso
ondo ulertu behar dugu, eta
gaia ondo menperatzen dugunean, nola irudikatuko dugun
pentsatzen hasten gara. Hitzak
irudi bihurtzerako orduan, bi
kontzeptu eduki behar ditugu
kontuan: audientzia eta euskarria. Audientziaren kasuan,
nork ikusi eta ulertu behar du
ilustrazioa? Horren arabera informazio gehiago edo gutxiago
sartzea pentsatu behar dugu,
espezifikotasun maila erabaki
behar da, eta baita irudien estiloa ere. Euskarria ere garran-

tzitsua da: non argitaratuko da
ilustrazioa? Aldizkari zientifiko bateko artikulu batean, tamaina handiko panel batean,
liburuetan, sare sozialetan…
horren arabera ere irudiaren
tamaina eta estiloa finkatzen
ditugu. Ideia guzti hauek finkatuta ditugunean zirriborro
bat egiten dugu, eta bezeroaren
oniritzia jasotzen dugunean
behin betiko ilustrazioarekin
hasten gara.

Nolako teknikak erabiltzen
dituzue?
Normalean lan digitalak egiten
ditugu. Teknika tradizionalak
soilik egiten dituzten ilustratzaileak ere ezagutzen ditugu,
baina gure bezero motarengatik eta eskatzen dizkiguten lan
motengatik modu digitalean
egiten dugu lan ia beti. Marrazketa digitala beti berdina edo
antzekoa dela pentsatzen dugun arren, aukera asko daude:
ilustrazio sinple edo eskemati-
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Bestalde, ilustrazio zientifikoko tailerrak ere ematen ditugu,
heldu nahiz umeentzat, eta oso
pozik gaude, arrakasta handiko ikastaroak izaten baitira.
Tailer desberdinak eman izan
ditugu: marrazketa botanikoa,
hegaztiak, itsasoko biodibertsitatea… Ezagutzen dugun
hori soilik zaintzen dugu, eta
tailer hauen bidez, ilustrazio
zientifikoaren kontzeptuak
erakusteaz gain, partaideak
gure ingurua pixka bat gehiago
ezagutzera animatzen ditugu.

koak, ilustrazio errealistak, 3D
estiloko irudi hiperrealistak…

Zientziarekin zerikusia duen
edozer gauza ilustratzen duzue edo arlo espezifiko bateko gauzak bakarrik?
Zientziaren arlo desberdinak
ilustratzen ditugu: natura
zientziak, medikuntza, teknologia… Gaiaren arabera lan bibliografikoan denbora gehiago eman behar izaten dugu,
baina orokorrean bezeroek
asko laguntzen digute. Gure
lanean bezeroarekin dugun komunikazioa ezinbestekoa da:
hasierako zirriborrotik behin
betiko lanera heldu arte, gure
lana partekatzen joaten gara,
beraien ideiak eta iradokizunak ondo irudikatzen ditugula
ziurtatuz.
Zientziak berebiziko garrantzia hartu du aurten. Gizartean
zientziaren ezagutzarekiko
dauden gabeziak agerian jarri
dira? Pedagogia askoz gehiago egin bihar da oraindik?
Bai, azken urtean informazio
dosi handia jaso dugu alde guztietatik, teknizismo askorekin,
momentu batzuetan informazioz ia saturatzera heldu arte.
Uste dut ezinbestekoa dela
zientziarekiko jakintza ona
edukitzea kritiko izateko gaitasuna duen gizarte bat eduki ahal izateko. Arlo horretan
gure lanak asko lagundu dezakela uste dugu. Adibidez:
txerto jakin batek gure immunitate-sistemari nola eragiten
dion erakusten duen prozesua testu luze batean irakurri
dezakegu, eta seguraski ondo
ulertuko dugu ondo azalduta
baldin badago; baina informazio berdinarekin diagrama
ilustratu bat egiten baldin badugu, ahalik eta modu bisualenean, kontzeptua askoz errazago ulertuko dugu, eta gerora
ere hobeto gogoratuko dugu.
Orain zuen lana gehiago baloratzen dala uste duzue?
Bai, urteekin eskariek gora
egin dutela nabaritu dugu, bi
arrazoi nagusirengatik. Alde
batetik, komunitate zientifi-
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Mintz zelularraren egitura.

koa konturatu da bere komunikazio-helburuak betetzeko
kalitate oneko irudiak erabiltzea guztiz ezinbestekoa dela.
Zientziaren dibulgazioan eta
komunikazioan geroz eta irudi gehiago erabiltzen dira, eta
modu bisualagoan komunikatzea da joera, informazioa
kontsumitzeko modua aldatzen baitabil. Bestalde, irudi
hauek sortzeko profesional
espezializatuen merkatua geroz eta ezagunagoa da eta, ondorioz, jende gehiagok jotzen
du gugana.

trazio zientifikoa zientziaren
edozein kontzeptu modu bisualean erakusteko ahalmena
ematen digun disziplina da.
Estudioan prozesu diagramak,
infografiak, artikulu zientifikoetarako irudiak, ilustrazio
medikoa, memoria grafikoak,
kongresuetarako posterrak…
egiten ditugu. Denetarik! Adibidez, gure azken lanean parke
teknologiko bezala funtzionatzen duen plataforma ozeaniko
batean aurkitu ditzakegun elementu eta teknologia guztien
infografia egin dugu.

Nolako lanak egiten dittuzue
NorArten?
Denetarik egiten dugu, bezeroaren beharretara moldatzen gara. Askotan, ilustrazio
zientifiko bat imajinatu behar
dugunean, estilo tradizional
batean egindako marrazki batean pentsatzen dugu, zoologia
edo botanikarekin lotutako
marrazki bat. Eta ez gabiltza
gaizki, baina horrez gain, ilus-

Irakaslea ere bazara. Ilustrazio zientifikoaren inguruko
interesa piztu da orain?
Bai. Zientziaren heziketa grafikoa hobetzea ezinbestekoa
dela uste dugu eta, hori delaeta, ikerketa munduan dabiltzan langileentzat ikastaroak
ematen ditugu. Hau da, zientzialariei euren kabuz kalitatezko diseinuak sortzeko tresnak eta jarraibideak ematen.

Zeintzuk dira ilustrazio on bat
egiteko jarraitu behar diren
gako nagusiak?
Lehenik eta behin, gaia ondo
menperatzea ezinbestekoa
da, zalantzak baditugu gure
ilustrazioan islatuta geldituko direlako nolabait. Gero,
badaude jarraitu beharreko
gako garrantzitsu batzuk: kolore paleta egokia aukeratzea,
diseinuaren elementu guztiak
ondo lerrokatuta egotea, irakurketa fluxua egokia izatea…
Eta kontzeptu oso garrantzitsu bat: irudian gauzak ahalik
eta sinpleen azaltzen saiatu
behar gara. Honek ez du esan
nahi ilustratzen duguna sinplea denik, baina kontzeptu
zail eta oso mamitsuak ditugunean modu sinpleenean
irudikatzen baditugu, askoz
ere hobeto transmitituko dugu
irudiaren mezua.
Aurreko astean Emakume
Zientzialarien Eguna izan
zen. Lan asko dago egiteko
zentzu horretan?
NorArte, adibidez, hiru emakumeren artean eramaten
dugu. Ilustrazio zientifikoa
zientziarekin estuki lotuta
dago, eta lan asko egin den
arren, zientzian gertatzen
den bezala, bide luzea dugu
oraindik eraikitzeko. Gainera,
askorentzat oraindik ezezaguna den lan bat aurrera ateratzen gabiltzala gehitu behar
diogu horri, baina oztopoak
gainditzen jarraituko dugu,
ondo ematen zaiguna egiten:
zientzia kalitatezko irudiz betetzen.
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Egitarau osoa
deskargatzeko

otsailak 20 (zapatua)

otsailak 23 (martitzena)

otsailak 24 (eguaztena)

“EL CORONEL NO TIENE
QUIEN LE ESCRIBA”

“LA ISLA”

“LURRUN MINEZ”

Gabriel G. Marquezen lanean
oinarritutako DRAMA

Juan Carlos Rubioren DRAMA

Galder Perezen DRAMA

Coliseoan, 19:00etan

Coliseoan, 19:00etan

Coliseoan, 19:00etan

80 minutu / Adin guztientzat

70 minutu / Adin guztientzat

60 minutu / Helduaentzat

Okapi Producciones

Histrion Teatro

Lurrun Minez Konpainia

Antzezleak: Imanol Arias, Cristina
de Inza, Fran Calvo, Marta Molin,
Jorge Basanta
Zuzendaria: Carlos Saura

Antzezleak: Gemma Matarranz,
Marta Megias
Zuzendaria: Juan Carlos Rubio

Antzezleak: Gaizka Chamizo,
Jon Koldo Vazquez, Pelayo Serrano
Zuzendaria: Olatz Gorrotxategi

Herritarren diruzalekeria, ustezko
lagunen lukurreria, halabeharra eta
gerraren ergelkeria gehitzen zaizkio
koronelaren bakardadeari. Bizitzak
behea jota laga du, baina bi altxor
ditu oraindik koronelak: emaztearen maitasuna eta bere duintasuna.
Aurretik ere gure artean izan den
arren, aurreko 43 ediziotan inoiz ere
ez da izan aktore ermuarra hemengo
eszenategi gainean. Iazko edizioan
iragarrita bazegoen ere, pandemiarekin azkenean bertan behera geratu
zen emanaldia.

Antzezlanak sentitzen duguna zer
sentitzen dugun besteen aurrean eta
geure buruaren aurrean aitortu dezakegunetik bereizten duen lerro fin
hori aztertzen du. Bizitzearen minaz
eta bizirik egon arren hilda egotearen
minaz hitz egiten du. Izan ere, azken
batean denok gara urtez eta bakardadez inguratutako uhartea. Ada eta
Laurak gauero egiten diote aurre minari, min sakon eta batzuetan aitortu
ezinezko bati; argi eta garbi aitortzeak
txoko ilun eta bakartiegi batera eraman ditzake.

Hiru maritxuren arteko drama psikologiko, sozial eta sexuala da antzezlana. Hiruki arrosa. Gizonezkoen
sauna batean gertatuko da ezusteko
topaketa; ustez anonimatuan gertatzen den sexu trukerako espazioa
izango da hirurentzako elkargunea.
Desirak eta beldurrak, alkohola eta
pasioa, ezinegona eta nahiak, izerdia
eta lurruna, beldurrak eta beharrak,
gorputzak eta arimak nahastuko dituen koktela izango da gabon gaua:
itxita egon behar lukeen sauna parranda orgiastikoa bihurtu nahiko
dute.
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“Antzezlana oso biolentoa da
eta tragediara hurbiltzen da”
Aurretik aktore lanetan ikusi dugun arren, ‘Lurrun minez’ antzezlanean testua sortzeaz
arduratu da Galder Pérez. Antzerkigile bilbotarrak sauna batean sartu ditu Alex, Oskar
eta Jesus, eta parranda orgasmikoa izan behar zuen gaua lurrun artean nahasten da.
‘Lurrun minez’ hilaren 24an emango dute Coliseoan, 19:00etan.
Zer gertatzen da saunaren
barruan?
Hiru maritxuren arteko istorio psikologiko eta dramatikoa
da. Gai sozialak eta sexualak
oso presente daude. Izan ere,
gay sauna baten dago kokatuta, horrek baldintzatzen duen
guztiarekin. Berez espazio askea da, baina pertsonen arteko
harremanak ez dira uste edo
nahi bezain askeak. Hirukotearen arteko botere harremanak
eta horrek dakarren bortizkeria
lantzen da.

bakoitzak bere bizitzan askatasuna nola bizi edo mugatu
izan duen, eta nola sortu duen
bere identitatea. Adinak baldintzatzen du, baina horrek
ez du esan nahi belaunaldi oso
batek berdin bizi izan duenik.
Adinaz gain, kontatu ezin diren
gauza batzuek baldintzatzen
dute euren arteko harremana
(nola ezagutu duten elkar, nola
moldatzen diren…). Azkenean,
antzezlanean gertatzen den guztia nahi eta ezin bat da, bizitza
bezala.

biltzen da momentu batzuetan.
Zentzu horretan Olatz Gorrotxategi zuzendariak oso ondo
asmatu du, plastikoki nola jolastu duen ikusita. Irudiak testuak
bezain garrantzitsuak dira eta
demaseko indarra dute. Hiru
pertsonaiek bortizkeria gorpuzten dute, baina erlijioak askatasuna mugatzeko izan duen
boterea ere ageri da eta Olatzek
asko jolasten du irudi erlijiosoekin. Zentzu horretan, oso ondo
islatzen du biolentotik komikora dagoen pauso txikia.

Belaunaldi ezberdinetako pertsonaiak dira (batek 44 urte
ditu, besteak 30 eta hirugarrenak 19). Adin ezberdintasun
horrek garrantzia du istorioan?
Adinak, berez, ez du berebiziko garrantzirik. Hiru pertsona
ezberdin dira eta gehiago da

Antzezlanean botere harremanak, generoen arteko biolentzia… lantzen dira batipat.
Antzezlana ez da batere biguna eta horrekin jolasten dugu.
Izan ere, hasieran parranda bat
izango dela dirudi, baina ez, oso
biolentoa da eta tragediara hur-

“Beharrezkoa da horrenbeste
identitatearen etiketa?”, galdetzen duzu antzezlanaren
aurkezpen testuan. Dagoeneko baduzu erantzuna?
Etiketak beharrezkoak dira gauza asko azaltzeko, baina dena
etiketatze horrek banatu egiten

“Jira bueltan” jolas tailerrak hasi
dituzte herrian dauden Haur
Hezkuntzako zortzi ikastetxeetan
Aste honetan hasi dira “Jira
bueltan” jolas tailerrak Eibarko Haur Hezkuntzako zortzi
ikastetxeetan, Udaleko Euskara
Zerbitzuak antolatuta. Martxora bitartean egingo diren saioak
jangelan bazkaltzen geratzen
diren 5 urteko umeentzat eta
beraien jantokiko hezitzaileentzat dira eta, bertan, Badihardugu elkartearen “Jira bueltan”
bildumako kantak eta jolasak
landuko dituzte Astixako be-

giraleek: “Don don kikilikon”,
“Zapiaren jolasa”, “Potxoloka”,
“Punta ala buru”, “Kukurruku”, “Txingorrean” eta “Kiskilla-miskilla”.
Guztira 200 umek hartuko
dute parte, 18 taldetan banatuta, eta bakoitzarekin bi saio
egingo dituzte. Euskararen erabilera sustatzeaz gain, aurreko
belaunaldiei jasotako kanta eta
jolasak berreskuratu nahi dituzte horrela.

gaitu. Etiketekin gauzak sinpletu egiten dira eta pertsona
bakoitza konplexua da. Hor
dago binarismotik apurtzeko
nahia edo beharra, binarismoak
mugatu egiten gaituelako. Antzezlaneko protagonistak gizon
sentitzen dira, baina horrekin
jolasten dute, ustezko gizona zer
ote den galdetzen. Maskulinitate berriak aipatzen dira, gizonak
hainbeste dauden bezala.

Joseba B. Lenoirrek zuzeneko musika egingo du antzezlanean. Zer ematen dio ikuskizunari?
Musikaz gain, soinu-giroa jartzen dio antzezlanari eta presente dago momentu oro. Gainera,
laugarren pertsonaia bat gehitzen dio obrari, nahiko pertsonaia onirikoa. Ederra da Josebaren aktore alderdia ikustea.
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Eguen Zuri argazki erakusketa

“El verdadero Zuloaga” liburua
aurkeztuko dute eguaztenean
Eibarko margolariaren izena duen Eibarko Institutuan
(Eibar BHIren Jardiñeta eraikinean) aurkeztuko dute “El
verdadero Zuloaga” liburua datorren eguaztenean, 11:30ean,
bertako Batxiler Artistikoko
ikasleen aurrean. Rosa Jaussi
ikastetxeko zuzendariarekin
batera, Harkaitz Millan Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura
diputatuak, Alberto Albistegui
alkateordeak eta, beste hainbatekin batera, liburua osatzeko
lanean aritu diren Ignacio Suarez-Zuloaga, Margarita Ruyra
eta Ismael Manterola adituek
hartuko dute parte ekitaldian
eta azken hauek ikasleen galderei erantzungo diete.
20 adituk landu dute ‘El verdadero Zuloaga’ liburua eta lau
zatitan banatu dute. Hasteko,
Zuloaga hainbat testuinguru-

tan jorratzen da eta, aurrerago,
gai korapilotsuagoak landu dituzte, tartean margolariak Gerra Zibilean izan zuen jokaera
eta “Zuloaga auzia”. Liburuaren bigarren zatiak pinturaestiloa eta artistak jaso zituen
influentziak ditu ardatz; hirugarren blokean haren pinturetan azaltzen diren gaietako
batzuk lantzen dira; eta laugarren eta azken zatian artistaren proiekzio internazionala
aztertu dute.
Ego Ibarra batzordeak antolatu du Zuloagaren obrari buruz inoiz idatzi den libururik
sakonena aurkezteko ekitaldia,
Eibarko herriaren sorreraren
675. urteurreneko jardueren
barruan eta, bide batez, horrela
agurtuko dute Zuloaga jaio zela
150 urte bete direla ospatzeko
egitaraua.

Aurreko asteaz geroztik “Eguen Zuri 2021” argazki erakusketa ikus daiteke Topalekuan, aurreko edizioetako argazki
sarituen bildumarekin. Erakusketa ikusi nahi duenak egun
osoan dauka horretarako aukera, sarrera Kultu tabernatik egin behar da-eta. Bestalde, Aratosteetako oroitzapen
fisikoa jaso eta zabaltzeko asmoz Arrate Kultur Elkarteak
urtero antolatu ohi duen Eguen Zuri argazki-lehiaketarik
ezin izan dute antolatu aurten, “indarrean dauden neurriak
tartean, eta bizi dugun egoera ikusita, orain arteko ereduari bere horretan eusteko baldintza nahikorik ez dagoelako”. Hala ere, Eguen Zuri lehiaketarekin bete nahi dituzten
helburuak lortzeko bide berriak martxan ipini nahi dituzte
antolatzaileek eta horretarako lanean ari dira.

Jacinto Olaberen biografia online
Askorentzat euskal pintorerik adierazgarrienetakoa izan arren, bere
izaera apalarengatik horren ezaguna
ez den Jacinto Olabe Azpiri (Eibar,
1877-1957) margolari eibartarraren
biografia bildu eta eskuragarri ipini
du Ego Ibarra batzordeak bere webgunean. Urteetan Eibarko Marrazketa Eskolako irakaslea izan zenaren
biografia Mikel Lertxundi adituak
egin du eta, datu biografikoak jasotzeaz gain, Olaberen obrara modu
arin eta irakurterrezean gerturatzeko
aukera ematen du.

Lehiaketara aurkeztu dituzten
27 gaizki-ulertuak irakurri eta
botoa emateko epea zabaldu da
Martxoaren 7an amaituko da
gaizki-ulertu lehiaketara aurkeztu diren 27 proposamenen
artean gustokoenari botoa emateko epea. Animatuz gero, interneten (www.eibarko-euskara.
eus helbidean) sartu eta bertan irakur ditzazkezue proposamen guztiak. Botoa emateko ere
bertara jo behar da. Bi saridun
egongo dira: epaimahaiarena
eta boto-bidez aukeratutakoa.

Aktoreak Eibarko Museora bisitan
Eibarko 44. Antzerki Jardunaldietan “Esperando a Godot”
antzezlana aurkezteko Eibarreraino etorri zirela eta, gure
herriko historia bertatik bertara ezagutu nahi izan zuten
Pepe Viyuela, Juan Diaz eta Jesus Lavi aktoreek. Museora
egindako bisitan pozarren ibili ziren, batetik bestera, dena
ikusten, eta azalpen guztiak adi-adi entzun zituzten.
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ZERBITZUAK

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

Farmaziak
BARIXAKUA 19

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ZAPATUA 20

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 21

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ASTELEHENA 22

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 23

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

EGUAZTENA 24

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 25

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

BARIXAKUA 26

EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

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

1176. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•

Carmen Irazabal Oiarzabal. 69 urte. 2021-2-13.
Bakar Iriondo Elorza. 86 urte. 2021-2-15.
Libertad Uriguen Landa. 86 urte. 2021-2-16.
Elias Carracedo Lorenzo. 85 urte. 2021-2-16.
Dolores Lovelle Devesa. 92 urte. 2021-2-16.

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

Jaiotakoak

688 62 76 89

• Manex Treviño Hermida. 2021-1-22.

publizitatea@etakitto.eus
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Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

Zorionak, XABI,
astelehenian 4 urte
beteko dozuzelako.
Patxo haundi bat
etxekuen eta, batez
be, zure arreba
Iraiaren partez.

Zorionak,
MADDITXO!!!
Hilaren 17xan 4 urte
bete zenduazeneta. Jarraittu hain
irribarretsu!!! Patxo
pottolua etxekuen
partez.

Zorionak, ENE,
hillaren 17xan 35 urte
bete zenduazen-eta.
Etxetik Janire eta,
batez be, Mateoren
partez. Asko maite
zaittugu.

Zorionak, MARILUZ
Perez Garrido,
hillaren 17xan zure
90 urtiak ospatu
genduazen-eta!
Zorionak, amama!!!

Zorionak, ARATZ eta MARKEL, domekan urtetxua
beteko dozue-eta. Musu haundi-haundi bana
famelixa guztiaren partetik.

Zorionak, MARA!
Bixar 7 urte egingo
dozuz-eta. Musu
potoluak famelixaren
partez. Maite zaittugu,
bihotza!

Zorionak, ALEX!
Dagoeneko 2 urtetxo.
Primeran pasatu
izana espero dogu.
Patxo potolo bat
etxekuen partez.

Zorionak, JULE,
bitxito! Astelehenian
2 urte egingo dozuzeta! Musu haundi bat
famelixaren partez!

Zorionak, OIHAN,
bixar 5 urte beteko
dozuz-eta. Musu bat
famelixa guztiaren
eta, batez be, Ikerren
partez.

Zorionak, familia! Hirurok hillabete berian
ospatzen dogu gure urtebetetzia. AMAk 18xan,
PAULek 21ian eta AITTAk 23an. Kasualitate
zoragarrixa!

ZINEA COLISEO
1 ARETOA

2 ARETOA

ANTZOKIA

ANTZOKIA

• 20an: 16:00
• 21ean: 16:00, 19:00
• 22an: 19:00

• 20an: 18:00
• 21ean: 16:00, 19:00
• 22an: 19:00

• 20an: 18:00 (1 aretoa)
• 21ean: 19:00
• 22an: 19:00

• 6an: 16:00
• 7an: 16:00

“La chica del brazalete”

“Entre nosotras”

“14 días, 12 noches”

“Ninja a cuadros”

Zuzendaria: Stephane Demoustier

Zuzendaria: Filippo Meneghetti

Zuzendaria: Jean Philippe Duval

Zuzendaria: Anders Mathesen
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Iragarki laburrak

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

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

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

2. MOTORRA

3. LOKALAK
3.1. Salgai

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

3.2. Errentan

•• Lokala/gela alokagai Ugan Klubean.
Fisioterapiarako edo masajeak egiteko aproposa. Tel. 943820452.

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

4. LANA

•• Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 617571210.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (habilitazioa ziurtagiriarekin) eta garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel. 655094780.
•• Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta eurei laguntzeko, garbiketak eta errekaduak eginez. Tel. 643
085544. Julian.

4.2. Langile bila

•• Emakumea behar da autoarekin asteburuetan baserri baterako. Ordutegia: 09:00-15:00. Tel. 653723095. Pili.

4.1. Lan bila

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak edo etxeko
lanak egiteko. Tel. 602407338.
•• Emakumea eskaintzen umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 632398992.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko asteburuetan eta interna.
Erreferentziekin. Tel. 643601205.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta beste edozein lanetarako. Tel. 632015850.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 658398474.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 634256471.
•• Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 661874548.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (habilitazioa ziurtagiriarekin) eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 681013032.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak 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 lanak egiteko. Tel. 631980531.
•• Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta banatzaile
jarduteko. Tel. 678158960.
•• Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita
ospitalean eta asteburuetan ere. Tel.
612293334.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (habilitazio ziurtagiriarekin) eta etxeak garbitzeko. Orduka.
Tel. 667060292.

6. DENETARIK¡
6.1. Salgai

•• Autoko “bizikletak eramateko” bola
salgai. Bi bizikletarentzako. 90 eurotan. Tel. 646293311.
•• 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 zitzaigun eguaztenean San Andres eskolako
parkean. Bateren batek aurkitu badu,
deitu. Tel. 618286985.

5. IRAKASKUNTZA¡
5.1. Eskaerak

•• Informatika klase partikularrak jasoko genituzke. Astelehen eta asteazkenetan, 17:30etik 20:00etara. Tel.
670410107.

5.2. Eskaintzak

•• Klase partikularrak ematen ditut. LH,
DBH eta Batxilergoa. Tel. 678937827.
•• LH, DBH eta Batxilergoko laguntzaklaseak ematen ditut. 1-3 laguneko
taldeak. Tel. 678937827.
•• DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.eko klaseak ematen dira. Banakako
klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677 592509. Alberto.

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

