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NARRU GOGOR.- Lotsabako. Narru gogor galanta urten detsue zaharrenak”.
Ausardia. “Hik daukak narru gogorra hik!, zela esan heike hori?”. 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Tortura gure herrian

Iñaki Agirre eibartarrak orain dela 40 urte eskutitz bidez kontatu zigun 
nola bere ziegakide zen Joxe Arregi hil arte torturatu zuen Espainiako 
Polizia Nazionalak. Duela gutxi agur esan zigun Iñakik, baina hark argi-
tara atera zuen ezkutuko egia herriaren memorian geldituko da betiko. 

Orduz geroztik, milaka izan dira Guardia Zibilaren, Polizia Nazio-
nalaren eta Ertzaintzaren tortura basatiak jasan izan dituzten euskal 
herritarrak. Egun luzez psikologikoki txikituak izan direnak, umilia-
zioen bidez, irainduz, senideekin mehatxatuz…, eta baita fisikoki ere, 
poltsaz itoak, ukituak, jipoituak eta bortxatuak. Heriotza eragiteraino 
edota heriotza nahi izateraino torturatuak izan dira. 

Tortura Euskal Herrian ez da kasu isolatuetan neurtzen, tortura 
euskal independentismoaren aurka jarduteko arma sistematikoa izan 
da. Azken hamarkadetan 5.657 tortura kasuko zentsoa osatu du Euskal 
Memoriak, eta gure herrian, Eibarren, 68 tortura kasu eman dira. 

Estatuaren inpunitatea erabili duen biolentziaren adinakoa izan da, 
inork ez baitu inoiz basakeria horren ardura hartu, eta bertan inplika-
zioa izan dute aparatu politiko, instituzional, polizial, mediku, judizial 
eta mediatikoek. Guztiek bat egin dute helburu jakinarekin, herri honek 
bizi duen gatazka politikoa ezkutatzea eta sufrimenduaren bidez disi-
dentzia politikoa txikitzea. 

“Tortura ez da ziegatik ateratzean amaitzen” zioen duela gutxi Maixol 
Iparragirrek. Hori horrela izanik ere, gutxienez, milaka torturatu hauen 
egia argitara atera behar da, ezagutu behar da, erreparatu eta ez errepi-
katzeko bermeak eman behar dira. Denoi dagokigu norabide horretan 
urratsak ematea. 

Eibarko Sortu

“Pandemiaren lehen olatuan Foru Aldundiak Bizkaia arrisku-kapi-
talaren kudeatzaileentzat ̀ paradisu fiskal´ bihurtzea onartu zuen, 
oso baldintza onuragarriak eta gure ogasunarentzat kostu izuga-
rria izanik. Andorrak gure youtuberrei eta influencer-ei egiten dien 
opariaren antzekoa. Eredu fiskal jasangarri eta progresibo baten 
alde Pirinioetako herrialdeak egiten duen politika fiskala bezain 
kaltegarria, baina ez hain ezaguna. Izan ere, Andorrako zerga poli-
tikaren eta Bizkaikoaren arteko alde bakarra, batzuetan, Youtuben 
edo Instagramen bistaratze-kopurua baino ez da”.

XABIER JIMENEZ, Bizkaiko IUko kidea

"Ni umea nintzenean bikotea derrigortuta zegoen elkarrekin 
bizitzera; ez zegoen pentsio fondorik, ezta seguritate sozialik ere. 
Gizonak ekartzen zuen dirua eta emazteak zaintzen zuen. Baina 
gaur egungo 21 urteko gazte batek zortzi-hamar bat lan izango ditu 
bere bizitzan. Eta hiru edo lau bikote osatuko ditu. Dibortzioak 
gora egin duten sasoi honetan, emakume asko eurak bakarrik haz-
ten dituzte seme-alabak. Lehen aiton-amonek laguntzen bazieten, 
egoera honetan ez dute laguntza hori eta nekatuta daude”.     

BORIS CYRULNIK, neurologoa eta psikiatra

Eskutitzak Astean esanak
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Neguko beherapenen azoka edo “factoring” delakoa zabaldu 
zuen Eibar merkataritza Gune Irekiak. Kokein musika taldeak 
“Lera” izeneko lan berria sortu zuen bere 20. urteurrenean. 
UNI Eibar-Ermuako Merkataritzako Jardueretako ikasleek 
herriko denda txikiak apaindu zituzten. Deportiboko Urpekoen 
batzordearen urrezko ezteiak ospatzen hasi zen. Uni Encounter 
jardunaldietako 16. edizioa abiatu zuten. Erresuma Batuan bizi 
diren Peio Astigarraga eta Ainara Moreno eibartarren ahotik 
jaso genituen Brexitaren ingurukoak. Eibar eta Realaren arteko 
partidua bertan behera geratu zen Zaldibarko hondamendia-
ren eraginez. Juana Lizarzaburu “Juanita” Astelenan jaiotako 
raketista hil zen Mexikon. Koko-dantza eta koko-marruekin 
batera hasi ziren Aratosteak. Jose Ramon Soroizek “Tramanku-
luak eskolan” saioa eskaini zien LH5eko ikasleei. 

1- Euskera presente egon zen neguko beherapenen azokan.
2- Kokeinen kontzertua bertan behera geratu zen.
3- Deporreko Urpekoek 50 urteak ospatu zituzten iaz.
4- Koko-dantzek jarraian zetozen Aratosteak iragarri zituzten.
5- Eibar-Reala atzeratu egin zen, gero jende barik jokatzeko.
6- Uni Eibar-Ermuako ikasleek dendak dekoratu zituzten.
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>>>  Minbiziaren Aurkako Na-
zioarteko eguna izan zen otsai-
laren 4a eta, beste batzuetan 
bezala, gure hiriak ekimena-
rekin bat egin zuen: Eibarko 
Bizikleta Plazako argiak kolore 
berdez piztuta egon ziren egun 
osoan, minbizia duten gaixo 
guztiei babesa eta elkartasuna 
adierazteko.

Gipuzkoako Minbiziaren 
Kontrako Elkarteak, bestalde, 
Debabarrena osoari zerbitzua 
emateko bulegoa Ardantza ka-
leko 11. zenbakian dagoela go-
gorarazi nahi die herritar guz-
tiei. Egunero zabaltzen dute, 
09:30etik 13:30era, eta bertan 
gaixo zein familiakoentzat la-
guntza eskaintzen dute, profe-
sionalen eskutik eta doan. Gai-

nera, pandemiak eragindako 
egoera dela eta, arreta emateko 
zerbitzuak indartu dituzte: Ei-
barko bulegoko 943 20 24 94 
telefono zenbakiarekin batera, 
900 100 036 telefono zenba-
kia ipini dute martxan, horrela, 
eguneko 24 orduetan, elkar-
tearen premia izan dezakeen 
edozeini erantzun ahal izate-
ko. Elkartetik azaldu dutenez, 
Eibartik kanpora, eskualdeko 
beste herrietan bizi direnek 
zerbitzu hori erabili dezakete, 
gure herrira etortzeko beharra 
izan barik.

Elkarteak eman dituen da-
tuen arabera, iaz 4.753 per-
tsonari diagnostikatu zitzaien 
minbizia Gipuzkoan eta %36k 
75 urte baino gehiago zituen.

>>>  Andretxeak telefono zen-
baki berria ipini du martxan, 
ematen duten zerbitzuan inte-
resa duen edozeinek deitu ahal 
izateko. Zenbaki berria hona-
koa da: 943 54 39 38.

Bestalde, hainbat arazo tek-
niko konpondu eta gero, berriz 
dago martxan Instagram sare 
sozialean Berdintasun Zerbi-
tzuak – Andretxeak duen kon-
tua. Kontu horren bitartez anto-
latzen dituzten jarduera guztien 
berri jaso daiteke.

Telefono zenbaki 
berria dauka 
Andretxeak

>>>  Euskal Herriko pentsiodu-
nen mugimenduak manifesta-
zioak deitu ditu biharko (otsai-
lak 13), horretarako baldintzak 
betetzen diren herri guztietan. 
Eibarren 12:00etan hasiko da, 
Untzagatik abiatuta. Astelehe-
nean bete ziren hiru urte eta 
24 egun pentsio duin eta pu-
blikoen aldeko mobilizazioak 
hasi zituztenetik eta, eskatzen 
dutena lortu arte, borrokatzen 
jarraituko dutela argi daukate. 
Gauzak horrela, herritar guz-
tiak eurekin bat egitera deitu 
dituzte berriz ere. 

Eibarko Pentsiodunen Plata-
formak aste honetako kontzen-
trazioan gogoratu zituen bihar 
manifestazioa egitera eraman 
dituen arrazoiak: “Arrazoi na-
gusia, beste mobilizazio batzue-
tan bezala, Toledoko Itunean 
adostu diren gomendioak dira. 
Itun horretan jaun-andre ba-
tzuek gure pentsioen etorkizu-
nari buruzko erabakiak hartzen 
dituzte, hau da, gure bizi-kali-
tateari buruzko erabakiak, eta 
guk, berriz, ez dugu ez ahotsik 
ez botorik gure eskubideak de-
fendatzeko”.

Adostutako gomendioetan 
jasota daudenen artean, gaur 
egungo pentsiodunei eta etor-
kizunekoei eragingo dieten 
neurri batzuk nabarmendu 
nahi dituzte: “Erretiro-adina 
67 urtera luzatzea eta kotiza-

zioen batez besteko urteak 15 
urtetik 20 urtera kontabiliza-
tzea; baita 2023. urtetik au-
rrera gaur egungo pentsiodun 
guztioi eragingo digun iraun-
kortasun-faktorea ezabatzeko 
eskaerari behin eta berriz ezetz 
erantzutea ere; 1.080 euroko 
gutxieneko pentsioa eta alar-
gunei %100eko pentsioa ez ai-
tortzea; edota, 40 urtez kotizatu 
arren, derrigortutako erretiroe-
tarako zigorrik ez aplikatzeari 
uko egitea. Politikoek aplika-
tu nahi dituztenen adibide bat 
baino ez dira hauek”.

Pentsioen eta oinarrizko zer-
bitzuen hobekuntzak posible ez 
izateko arrazoia diru falta dela 
esan eta esan ibili arren, pen-
tsiodunen arabera “gero eta na-
barmenagoa da gezurretan ari 
direla, Gizarte Segurantzaren 
gastu desegokietan erabili di-
ren 21.000 milioi euroek argi 
erakusten dutenez”.

Benetan faltan botatzen di-
tuztenen artean “iruzur fiskala 
eta kapitalen ihesa jazartzeko 
borondatea” eta “aberastasuna 
banatzeko orduan, politika so-
zialak kontuan izatea” aipatzen 
dituzte. Horregatik, herritar 
guztiak biharko manifestazioan 
parte hartzera deitu nahi di-
tuzte: “Pentsioen arazoak di-
mentsio estrategikoa du eta 
etorkizuneko belaunaldiei ere 
eragiten dielako”.

Pentsio publikoen aldeko 
manifestazioa irtengo da 
bihar 12:00etan Untzagatik

Minbiziaren Kontrako Egunarekin 
bat egin du Eibarrek aurten ere
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>>>  Udaleko Ekonomia Gara-
pen, Enplegu eta Berrikuntza 
Sailak enplegua sustatzeko hiru 
trebakuntza-programa berri 
jarriko ditu martxan. Ikasta-
roak 20 eta 55 urte bitarteko 
langabeei zuzenduta daude eta 
izena emateko epea astelehe-
nean zabaldu zen (hilaren 19ra 
arte). Programa berrien alorrak 
soldadura, fabrikazio mekani-
koa, instalazioen garbiketa eta 
COVID-19 protokoloak izango 
dira eta programa bakoitzean 15 
lagunek parte hartu ahal izango 
dute gehienez ere.

Hiru programa horietan par-
te hartzeko baldintzak hauek 
dira: eskabidea egiterakoan 20 
eta 55 urte bitartean edukitzea, 
Eibarren erroldatuta egotea, 
langabezian egon eta Lanbiden 
izena emanda egotea, eta gaz-
telaniaz ahoz eta idatziz egoki 
moldatzea.

Interesdunak aukeratzen 
duen programarako egin behar-
ko du eskaera (Pegoran daude 
eskuragarri eta www.eibar.eus 
webgunean); horrekin bate-
ra, NANaren edo balio bereko 

agiriaren fotokopia aurkeztu 
behar da, Lanbidek emandako 
inskripzio-aldien txostena, eta 
curriculum vitae eguneratua.

Dokumentazioa aurrez aurre 
aurkeztu daiteke Pegora Herri-
tarren zerbitzurako bulegoan, 
txanda aldez aurretik hartuta 
(943708400 telefonora deituta 
edo interneten, Udalaren web-
gunearen bitartez). Izapidea 
elektronikoki egiteko, ziurtagi-
ri digitalen bat eduki behar da 
(B@K-Q, NAN elektronikoa, 
IZENPE txartela…).

>>>  Indarrean dauden segur-
tasun- eta osasun- arauei ja-
rraituta, Pegora Herritarren 
Zerbitzurako Bulegora joan 
ahal izateko aurretik hitzor-
dua hartuta izatea ezinbeste-
koa dela gogorarazi nahi diete 
herritarrei. Orain arte, telefo-
noz bakarrik eska zitekeen hi-
tzordua (943708400), baina 
orain Internet bidez ere eska 
daiteke, zerbitzua hobetzeko 
asmoz aukera hori zabaldu dute 
eta. Hitzordua internet bidez 
hartzeko, www.eibar.eus web-
gunean sartu eta “Tramiteak 
eta zerbitzuak” atalera jo behar 
da, bakoitzak egin nahi duen 
izapidea hautatu eta, jarraian, 

eskatzen dituzten datuak bete 
(eguna, ordua, datu pertsonalak 
eta harremanetarako telefo-
no zenbakia eta posta elektro-
nikoa). Behin eskaera eginda, 
hitzordua ondo tramitatu dela 
ziurtatzeko mezua jasoko du 
eskatzaileak.

>>>  KIUBek egindako urteko 
balantzearen arabera, iaz jaso-
tako 1.742 kontsultetatik, 339 
bakarrik egin ziren zuzenean 
bulegoan (2019an 1.304 izan zi-
ren). Internet bidez, berriz, 481 
kontsulta erantzun zituzten (iaz 
359). Oro har, eta pandemiaren 
ondorioz, kontsulta kopuruak 
behera egin zuen aurreko urteo-
tako kopuruekin alderatuz gero: 

2019an 2.056 egin ziren eta iaz, 
berriz, 1.742.Bestalde, bidaiak 
bertan behera lagatzeagatik 
egindako erreklamazioak izu-
garri hazi dira (kontsulta guz-
tien %16,23). Eta Administrazio 
publikoaren zerbitzuei buruzko 
kontsultak ere nabarmen igo 
dira  (%4,43), baita  neurri be-
rean igo diren aseguru zerbi-
tzuen gainekoek ere.

Langabetuentzat hiru 
trebakuntza-programa berri 
ipini ditu martxan Udalak 
enplegua sustatzeko 

Pegorara joateko derrigorrezko 
hitzordua online eska daiteke

214 erreklamazio eta 1.742 
kontsulta jaso zituen KIUBek iaz

Idurre Iriondo

TUTULUMENDI
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>>>  Atzo izan zen  Emakume 
Zientzialarien Egunaren hari-
ra, gaur arratsalderako ginkana 
jolasa antolatu du Udalak, Asti-
xaren bitartez, zientzia eta tek-
nologiarekin lotutako jardue-
rekin: 17:00etatik 19:00etara 
bitartean egingo da, Untzagan 
(euria egingo balu, Armeria Es-
kolako patioan) eta 8 urtetik 
gorako umeei (Lehen Hez-
kuntzako hirugarren kurtso-
tik gorakoei) zuzenduta dago 

jarduera. Antolatzaileen ber-
betan, “zientziarekin lotuta-
ko galdera-erantzunak izango 
dituen antzara-joko bat egingo 
da, magnetismo-zirkuitua, me-
moria-jokoak, puzzleak... baita 
esperimentuak ere”.

Emakumeak eta Neskak 
Zientzian Eguna 2016az ge-
roztik gogoratzen da, emaku-
me eta neskek zientzia arloan 
aritzeko orduan gizonen pareko 
aukerak izatea eskatzeko.

>>>  Debabarreneko Manko-
munitateak azterlana egin du 
“edukiontzi grisean zer hon-
dakin birziklagarri mota laga-
tzen diren jakiteko”. Edukiontzi 
grisera botatzen ditugun hon-
dakinak ezin direnez birzikla-
tu, “edukiontzi horretan zabor 
edo artikulu birziklagarriak bo-
tatzen baditugu, horien birzi-
klapena eragozten ari gara eta, 
ondorioz, ingurumena kalte-
tzen”, azaldu dute. Azterketaren 
emaitzek erakusten dutenez, 
edukiontzi grisean botatzen 

diren hondakinen %65 birzi-
klagarria da.

Mankomunitatetik adierazi 
dutenez, “azterketaren emai-
tzek hausnarketa egitera era-
man behar gaituzte, hobetzeko 
asko dagoela agerian lagatzen 
dute eta. Eskualdeko hondaki-
nak biltzeko zortzi ibilbidetan 
bildutako hondakinak aztertu 
dituzte eta, emaitzen arabera, 
edukiontzi grisean botatako 
zaborraren %32,6 hondakin 
organikoak dira eta marroira 
bota beharko lirateke.

Zientziaren inguruko ginkana 
antolatu dute gaur arratsalderako

Edukiontzi grisera botatzen den 
zaborraren %65 birziklagarria da

>>>  EAEko Auzitegi Gorenak 
martitzenean ezagutzera eman 
zuenez, eremu gorrian dauden 
udalerrietako ostatuek zabal-
tzeko baimena izango dute, 
hala izatea erabaki dute eta. 
Ostalarien elkarteek jarritako 
helegitearen ondorioz hartu 

den neurria behin-behinekoa 
da. Bestalde, Jaurlaritzak eza-
rritako neurriak (20:00etan ix-
tea,  mahai baten eta bestearen 
arteko distantziak bermatzea, 
mahai bakoitzeko lau lagun 
esertzea, barran ez kontsumi-
tzea...) bete behar dira.  

Ostalaritza sektorekoei 
zabaltzeko baimena eman diete

>>>  Eibarko Baso Biziak tal-
deak bilera irekia egingo du 
otsailaren 20an, 11:00etan, 
Portaleko areto nagusian. Bi-
leran taldearen historia laburra 
eta gaur egungo basoen egoe-
ra nolakoa den azalduko dute, 
besteak beste. Euren berbetan, 
“bileren asmoa, taldea aurkez-

tea eta elkarlanean jarduteko 
kide berriak gureganatzea da”. 

COVID-19ak eragindako 
egoera dela eta, tokiak muga-
tuak izango dira. Beraz, bile-
ran parte hartzeko interesa iza-
nez gero, eibarkobasobiziak@
gmail.com helbidera idazteko 
eskatu dute.

Bilera irekia egingo du Eibarko 
Baso Biziak taldeak hilak 20an
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Gure herriko datuei 
erreparatuz gero, Ei-
barko Udaleko Idaz-

karitza Nagusiko Estatisti-
ka Atalak emandako datuen 
arabera, 2021eko urtarrilaren 
1ean Eibarrek 27.566 biztanle 
zituen: 14.132 emakume eta 
13.434 gizon. Iazko datuekin 
alderatuz gero, 282 lagun gu-
txiago daude herrian; 2019an 
27.600 bizi ziren, eta 2018an 
27.474.

Eibarko biztanleria adin-
tarteetan banatuz gero, 0 eta 
25 urte bitarteko 6.470 biztan-
le daude (3.145 emakume eta 
3.325 gizon), 26 eta 50 urte bi-
tarteko 8.733 (4.250 emakume 
eta 4.483 gizon), 51 eta 65 urte 
bitarteko 5.837 (2.969 ema-
kume eta 2.868 gizon), 66 eta 
100 urte bitarteko 6.519 (3.761 
emakume eta 2.758 gizon) eta 
100 urtetik gorako zazpi.

Herrian, gainera, 79 he-
rrialdetatik etorritako 2.776 
lagun bizi dira, horietatik 

1.336 emakumeak eta 1.440 
gizonezkoak. Besteak beste, 
honako herrialde hauetatik 
etorritakoak dira gehienak: 
Maroko, Kolonbia, Nikaragua, 
Pakistan, Senegal, Dominikar 
Errepublika eta Venezuela. 

Biztanleriaren beherakada
Osasun Metrika eta Ebaluazio-
rako Institutuak (IHME) egin-
dako ikerketa baten arabera, 
Europa ez dago prest jaiotza 
kopuruaren beherakada itzel 
hau jasateko, eta horrek era-
gin handia izango du gizar-
tean. Ikerketak esandakoari 
jarraituz, mende amaierarako 
23 herrialdetan, Espainia eta 
Euskal Herria barne, biztanle-
ria erdira murriztea espero da. 

Eibar ere ez da atzean gera-
tzen, eta  grafikoak argi azal-
tzen du krisialdi ekonomikoa-
ren eraginez 1980.urtetik hona 
bitartean Eibarko jaiotza-ta-
sak beherakada nabaria izan 
duela. Hala ere, XX.mendeko 

50eko eta 60ko hamarkadetan 
Eibarko biztanle-kopurua hazi 
egin zen, Espainiatik etorkin 
asko iritsi zirelako Gipuzkoako 
garapen ekonomikoak sortuta-
ko eskulan-eskaria betetzera.

Covid-19aren eraginak
Aurretik aipatutako zifrek ere 
jasan dituzte Covid-19aren on-
dorioak, zeinak hondamendi 
demografikoak ekarri dituen, 
besteak beste, heriotza gehia-

go, jaiotza-tasaren beherakada 
eta bizi-itzaropen txikiagoa. 
Aldagai demografiko guztiak 
eraldatzen ari dira koronabi-
rusaren pandemiaren ondo-
rioz. Goiz da balantze kuanti-
tatibo bat egiteko, beharrezko 
zifrak falta direlako. Baina, 
momentuz hautemandako da-
tuek orientatzeko joerak adie-
razten dituzte. Eta, zalantzarik 
gabe, hilkortasuna da osagai-
rik esanguratsuena. ■ 

27.566 biztanle daude Eibarren, 
iaz baino 282 lagun gutxiago

Munduko biztanleria hazten, lekualdatzen eta, aldi berean, zahartzen ari da zenbait lekutan. Oso urrutira joan gabe, 
Europar Batasunean gero eta pertsona gehiago bizi dira, eta adin-piradimearen forma guztiz aldatzen ari da azken 

urteotan.  Izan ere, jaiotze-tasak gero eta baxuagoak dira, eta bizi-itxaropena, aldiz, handiagoa. Gauzak horrela, 
biztanleria-egitura zaharrago edo adintsuago baten aurrean gaudela esan dezakegu.

Jaiotza-tasak 1913tik 2020ra bitartean Eibarren. MALEN ILLARRAMENDI
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Domekan 100 urte beteko 
dituzu. Nola ospatuko duzu 
eguna?
Elgoibarko Altzolatarren Do-
rretxean nire marrazkien era-
kusketa prestatzen ibili gara 
Elgoibarko Udalarekin. ‘Yulen 
100’ da erakusketaren goibu-
rua eta domekan inauguratze-
ko asmoa genuen, baina airean 
dago gaur egun bizi dugun 
egoeragatik. Hasieran gaur 
ginen joatekoak, ateak itxita 
herriko hainbat ordezkarire-
kin ospakizuna egiteko, baina 
esan digute ezingo dela ezer 
egin. Dena dela, hainbat ma-
rrazki eta koadro eraman ditu-
gu dagoeneko; beraz, egiteko 
aukera dagoenean erakusketa 
zabaltzea espero dugu.

Hau da hau! 100 urte beteko 
dituzu eta erakusketak pres-
tatzen jarraitzen duzu?
Niregatik izango balitz, gehia-
go egingo nituzke. 8.000 la-
mina baino gehiago ditut ma-
rrazkiekin. Beraz, badut zer 
erakutsi.

8.000 lamina horiek guztiak 
baino gehiago ondo ordena-
tuta edukitzea ez da erraza 
izango ba!
Metodo ezberdinak erabil-
tzen ditut marrazkiak orde-
natzeko. Nafarroako herrie-
tako marrazkiak, adibidez, 
alfabetikoki daude ordena-
tuta. Gipuzkoakoak, ostera, 
miniaturan daude zenbaki 
batekin eta, lamina orijinala 
ikusteko,  zenbaki bera duen 

“Igarri barik etorri zaizkit  
100 urteak, entretenituta  
egon naiz orain arte”

<<<  JULEN ZABALETA  •  marrazkilaria  >>>

Elgoibarren jaio eta bizitzaren zatirik handiena Eibarren egin duen Julen Zabaletak 100 urte beteko ditu domekan. 
Ia konturatu barik iritsi zaio mendeurrena. Marrazkietan murgilduta, denborak hegan egingo balu bezala. Euskal 
Herriko historiaren lekuko dira bere lanak, bera den bezala. Zorionak Julen!

MALEN ILLARRAMENDI
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karpetara jo behar dut. Gipuz-
koako 2.500 marrazki baino 
gehiago ditut.

Erakusketa atzeratzen bada 
ere, mendeurrena ospatzeko 
zerbait berezia egingo duzue?
Ez dugu ezer prestatu, egoera 
honetan bazkaririk ere ezin 
daiteke egin-eta.

Dena dela, dagoeneko men-
deurrena ospatzen hasi za-
rela jakin dugu…
Urtarrilean, San Anton jaie-
tan, Elgoibarko Altzolatarren 
Dorretxea filatelia-elkarteak 
omenaldia eskaini zigun Kol-
do Lizarralde historialariari 
eta bioi zigilu-erakusketaren 
amaiera saioan. Hara joan gi-
nen, oroigarria jaso genuen 
eta kitto, ez genuen bazkaririk 
edo horrelakorik egiteko au-
kerarekin izan, baina ekitaldi 
polita izan zen. Gainera, libu-
ruxka bat kaleratu dute gure 
omenez. Koldo eta bion bio-
grafia irakurri daiteke bertan, 
eta kontrazalean bion argazki 
bat dago, 2014ko Elgoibarko 
jaien hasierako txupinazoan.

Beraz, zure bizitza laburtzen 
da liburuxkan?
Bai, hori da. Hasieran nire 
aitaren (Telesforo Zabaleta, 
‘Txatua’) historia kontatzen 
da. Bere sasoian autorik ez 
zegoenez, sei zaldiko gurdia-
rekin posta eramaten zuen El-
goibartik Azkoitira eta bueltan 
gero, indio eta bakeroen peli-
kuletako diligentzien antze-
ra. Sei zaldirekin irteten zen 
eta Azkarate gainetik hurbil 
dagoen Kurutzeta baserrira 
heltzen zenean hiru zaldi al-
datzen zituen, atsedena har-
tu zezaten. Itzuleran, Azkoi-
titik 16:00etan irteten zen eta 
Kurutzeta inguruan zaldiak 
txandakatzen zituen berriz. Ez 
zuen posta bakarrik garraia-
tzen, janaria, ehungintzarako 
lihoa eta beste hainbat gauza 
ere bai. Elgoibartik lihoa era-
maten zuen eta Azkoititiko 
abarkak ekartzen zituen, herri 
abarketaria zelako. Bestetik, 
gurdia zuenez, Altzolara joa-
ten ziren bainu-zaleak hara eta 

QR-a eskaneatu
BIDEOA ikusteko

hona eramaten zituen. Txofer 
lana egiten zuen.

Zuk sasoi hori bizi izan ze-
nuen?
Ez, aitari entzundako isto-
rioak dira. Hala ere, ‘Oficios 
Tradicionales’ egiten negoe-
nean antzeko gurdietan ibili 
izan nintzen, Soraluzeko An-
tonio Plazaola ‘Turkua’-rekin. 
Garraiolaria (errekadistia) zen 
eta zaldi bakarreko gurdi han-
di batekin ibitzen zen. Hara 
eta hona ibiltzen zen eskope-
tak eta horrelakoak garraia-
tzen. Hemen inguruan toki 
askotan egiten zituzten esko-
petak. Elgoibarko San Pedro 
bailarako ia baserri guztietan 
egiten ziren eta asteburuetan 
baserritik jaitsi, trena hartu, 
Eibarrera etorri, eskopetak 
entregatu eta kobratu egiten 
zuten baserritarrek.

Zurean ere eskopetak egiten 
zenituzten?
Nire arrebek perleatua egiten 
zuten. Eskopeten grabatuak 
perleatu egiten ziren, hari lo-
diarekin eta puntzoiarekin. 
Apaingarria zen. Arrieta bi-
txi-dendarentzat egiten zuten 
lan. Bost anai-arreba ginen, 
neu naiz zaharrena eta bizi-
rik dagoen bakarra.

Eskulanekin artistak zarete 
familian! Nola hasi zinen ma-
rrazkilaritzan?
Bost urterekin baserrira itzuli 
ginen amama gaixo zegoela, 
eta zazpirekin, amama hil ze-
nean, kalera bueltatu ginen. 
Tartean, sei urte bete nitue-
nean, aitak lapitza oparitu zi-
gun seme biei. Mehe-mehea 
zen eta bastoi itxura zuen. 
Lapitz hura jasotzea dema-
sekoa izan zen niretzat. “Hau 
zertarako da?”, galdetu nion 
aitari, eta paperean marrak 
egin zituen. “Auto bat egin-
go dugu”, esan zidan gero, eta 
poliki-poliki marraztu zuen. 
Gero nik egin nuen.

Nola ikasi zenuen?
Bederatzi urterekin lehengu-
suen etxean jolasten nengoen 
eta entziklopedia bat zuten. 

Julenek bere etxeko ateak zabaldu 
dizkigu eta berarekin BIDEO 
bat grabatu dugu. Youtubeko gure 
kanalean ikus dezakezue.
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Historia beti gustatu egin izan 
zait eta zabaldu egin nuen. 
Bertan argazki bat ikusi nuen, 
Don Juan Prim zaldi gainean, 
eta marraztu egin nuen, beste 
barik. Marrazkilaria izateko ez 
da ezer berezirik behar, egin 
egin behar da. Benetako afi-
zioa eta iraunkortasuna behar 
da. Marrazkiak egiten dituzun 
neurrian ikasten duzu, eten-
gabe saiatuz. Berez ikasi dut, 
maisua izan naiz. Eredu bat 
ematen badizute, zergatik ez 
duzu bertan ikusten duzun 
moduan marrazten? Gaizki 
egiten baduzu, borratu eta 
ondo egin. Horrela ikasten da.

Ez duzu marrazkilaritza ikas-
tarorik jaso?
Dibujo eskolara joan nintzen 
zerbait gehiago ikasteko as-
moz. 11:00etatik 12:00etara 
joaten nintzen. Behin, greziar 
profila marrazteko eskatu zi-
guten eta albokoa begira nuen 
denbora guztian (barreak). 
Bizkor amaitu nuen marraz-
kia. “Mekatxis!”, esan zuen 
irakasleak.

Orduan, akademiara edo dibu-
jo eskolara joan behar barik, 
berezkoa duzu marrazkilari-
tzarako trebezia?
Bai, baina afizioa izatea eta 
etengabe saiatzea garrantzi-
tsua da. Liburuetako argaz-
kiak izan ditut oinarri, bertan 
azaltzen dena marrazten ibi-
li naizelako. Gipuzkoako do-
rreak marrazten hasi nintzen, 
ermitak gero… Asko gozatu 
dut hara eta hona ibiltzen, 
eraikuntzak bilatzen. Gaine-
ra, historiari buruz asko ikasi 
dut horrela. Eraikuntza guz-
tiek dute historia. Adibidez, 
antzina gertatzen zen Ameri-
ketara joandakoak aberastuta 
itzultzen zirela Euskal Herrira, 
urrezko haginekin eta guzti, 
eta ermita asko eraiki zituz-
ten herriari ondasun bat es-
kaintzen ziotela erakusteko.

Eraikuntzak marrazteaz gain, 
beste motatako marrazkiak 
egin dituzu?
Bai! Erretratuak, karikaturak, 
lanbideei buruzkoak… Izan 

ere, hainbat enkargu jaso di-
tut liburuetarako ilustrazioak 
egiteko. Adibidez, antzina 
Oñatin gertatutako izurritea 
irudikatzen duten 12 lami-
na entregatu nituen aurreko 
astean. Gaixoak nola jausten 
ziren ere ikusi daiteke.

Zein prozesu jarraitzen duzu 
marrazkiak egiteko?
Liburu batetik argazkia har-
tzen dut edo, bestela, neuk 
egiten dut argazkia, eta gero 

marraztu egiten dut. Hasieran 
lapitza erabiltzen dut eta lu-
marekin marrazten dut gero.

Egongo dira asko kostatu zai-
zunak ere…
Horrelakoak gertatzen zaizki-
danean, haserretu egiten naiz 
eta marrazkiak apurtzen ditut 
(barreak). Gero, berriz hasten 
naiz, nahi dudana lortu arte. 
Askotan gertatu zait hori, ez 
pentsa! Zaila da lehendabiziko 
saiakeran dena ondo egitea.

Zure etxea museo antzekoa 
da hainbeste marrazki, sari 
eta oroigarrirekin. Polita da 
jendearen esker ona jasotzea?
Hainbat elkarterentzat ma-
rrazkiak egin izan ditut eta 
oroigarriak eman dizkidate 
esker onez. Adibidez, Elgoi-
barko filatelia-elkartekoekin 
urteak eman ditut elkarlanean 
eta asko eskertu didate egin-
dako lana.

Elgoibarren jaio zinen, baina 
urte asko daramatzazu Eiba-
rren bizitzen. Bihotza erdibi-
tuta duzu?
Beno, horrelakoetan badaki-
zu: gizon bat Jainkoak nahi 
duen tokian jaiotzen da, bai-
na emazteak nahi duen tokian 
bizi da. Emaztea, Hortensia 
San Martin, Juan San Mar-
tinen arreba, eibartarra zen 
eta hona etorri nintzen bizi-
tzera. 1951. urtean ezkondu 
nintzen, beraz, 70 urte dara-
matzat Eibarren. Abentura 
asko bizi izan ditut Juanekin. 
Egun batean eskalada egite-
ra joan ginen, baina behin 
egin eta kitto. “Hori beste ba-
tzuentzat!”, esan nuen. Hura 
bai zela bizimodua, ondo bizi 
ahal dena!

Horrela iritsi zara mendeu-
rrenera. Zer sentitzen duzu 
100 urte beteko dituzula pen-
tsatzean?
Igarri barik etorri zaizkit 100 
urteak, entretenituta egon naiz 
orain arte. Marrazki artean 
konturatu barik pasatzen da 
denbora. Asko gozatu dut . Zer 
marraztuko nuen pentsatzea, 
tokiak aurkitzea, argazkiak egi-
tea, marraztea… Egindakoaz 
gozatzea izan da sekretua, beti 
egin dudalako horrela.

100 urterekin ere gozatzen 
jarraitzeko gogoz zaude?
Martxan jarraitzen dut. Agian 
ez da denbora askorako izan-
go, baina bitartean gozatzea 
da kontua. Badut marrazki bat 
buruan. Konturatu naiz ez du-
dala Elgoibarko armarriaren 
marrazkia (galdu egingo zen 
akaso) eta argazki on baten 
bila nabil marrazteko.

“Marrazkilaria 
izateko benetako 
afizioa eta 
iraunkortasuna 
behar dira”

“Asko gozatu dut 
egindakoarekin, 
hori da sekretua, 
beti egin izan dut 
horrela”
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ZALDIBAR ARGITU

Urtebete Zaldibar Argitzen 
Zaldibarko zabortegiko hondamendiaren lehen urteurrenean, mobilizazioak egin ziren 
zapatu goizean Zallan, Etxebarrian, Elgetan, Markina-Xemeinen eta Zaldibarren eta 
arratsaldean Eibarren eta Ermuan, Zaldibar Argitu herri plataformaren ekimenez. Ei-
barko manifestazioa Untzagatik abiatu zen, “Urtebete Zaldibar Argituz. Ez dugu ahazten. 
Langileak. Osasuna. Erantzukizunak” zioen pankarta buruan eta, atzetik, ehunka herri-
tar, gertatutakoaren inguruko erantzunak eskatzen eta luizian desagertutako Alberto 
Sololuze eta Joaquin Beltran gogoan. Amaieran irakurri zuten moduan, otsailaren 6ko 
urteurrenean desastre bat gogoratu zen: “Desastre bat, zentzu guztietan. Desastre sozial 
eta humanoa bi langile etxera itzuli ez zirelako, desastre ekologikoa amiantoz nahas-
tutako zaborrezko mendi bat erori zelako, gure lur, ur eta aireak kutsatuz; eta desastre 
politikoa, kontrol falta, isiltasun konplizeak, laguntxoen arteko negozioak, gardentasun 
falta nabariak izan direlako”.

Azpimarratu zutenez, urte luze honetan herriaren izugarrizko babesa jaso du plata-
formak eta datorrenean ere funtsezkoa izango da herritarren laguntza. Asmo horrekin, 
diru-bilketa kanpaina abiatu dute, epaiketa gastuak ordaintzen lagundu nahi dutenek 
euren ekarpenak egiteko Horretarako helbidea www.itsulapikoa.eus/eu/proiektuak/
lagundu-argitzen da.
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ZALDIBAR ARGITU
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Koronabirusaren gaiaren inguruko hamaika diskurtso entzun-
da ditugun honetan, hamabigarrenarekin natorkizue. Nik ez 
dut uste gure gazteak mundu mailako izurrite honen eran-
tzule direnik. Gehiago esango dut, nire ustez haiek dira pan-
demia honen biktima isiletako batzuk. Denok ditugu buruan, 
eta askotan ahoan ere, gure gaztetako pasarteak, abenturak 
edo bihurrikeriak. Gure gazte garaietan, eginkizun nagusia, 
zein herritako jaietara joango ginen erabakitzea zen, edota 

aratosteetan zein mozorrore-
kin jantziko ginen. Ba gaurko 
gazteek, gaur gaurkoz, ezin 
dute antzeko ezer egin. Eta 
hori gutxi balitz, askotan jo-
mugan izaten dituzte hainbat 
eta hainbat komunikabidek, 
gizartea erruduntzeko diskur-
tsoaren eraikuntzan. 

Argi dago denok dugula zer 
eginik pairatzen dugun egoe-
ra hobetzeko eta norberaren 
gain dagoela neurriak erres-
petatzea, baina ez gaitezen 
hipokritak izan. Ez dezagun 
kolektibo bat kriminalizatu, 
gizarte oso baten ondoezen 
arduradun bezala. Historian 
gehien entzun den esaldietako 
bat seguruenik honela hasten 
da: “Oraingo gazteak...” Ba 
oraingo gazteak oraingo tes-
tuingurura moldatzen dira, 
batzuk hobe, besteak okerra-
go, gu gurera moldatzen ginen 
bezalaxe. 

Hartu patxadaz gazte, eto-
rriko da zuen momentua ere. Lehenago edo geroago sortuko 
dira zuen helduaroan kondairak izango direnak, eta ziur nago 
ez direla mili-a edo soldadutza bezain aspergarriak izango! 
Jaso ezazue hemendik animo sorta handi bat! Txintxo ibili.

Gazte, gaizto

"Ez dut uste gure 
gazteak mundu 
mailako izurrite 
honen erantzule 
direnik. Gehiago 
esango dut, nire 
ustez haiek dira 
pandemia honen 
biktima isiletako 
batzuk"

Eneko Sanchez
Eneko Sanchez

Goizero, motxila soinean daramatela, eskolara oinez bidaltzen 
ditugu alaba eta semea. Telelana dela eta, egun askotan leihotik 
agurtzen ditut. Bat-batean, ezinezkoa zait nolabaiteko barru-
ko-hutsunerik ez sentitzea.

Etxetik irten baino lehenagoko errituala: eskolako motxila-
ren prestaketa. Bertan doaz eskolako liburuak, koadernoak, 
estutxea, erregela, ordenagailu portatila (aurtengo nobedadea), 
hamaiketakoa, kromoak, pilota, ukelelea (ere bai), ur botila, 
paperezko zapiak, hidrogela, maskarak… Konturatzen naiz 
orduan Edurne Pasaban eta Alberto Iñurrategiren aita naizela.

Motxila astunek lurrean itsatsita mantentzen gaituzte hai-
ze-bolada gogorren aurrean, baina beldur naiz ez ote diguten 
hegan egitea eragotziko.

Edurne eta Alberto motxila hainbat zintzilikariorekin apain-
tzen ikusi ditut: kalaberak, loreak, animaliak, skate irudiak…. 
Parafernalia horrek bi haurren nortasunaren eraketa adieraz-
ten du, nahiz eta gu gehiegi konturatu ez. 

Baina eskola, mendia edo igerilekuaz aparte, denok darama-
gu soinean bestelako motxila bat, gurea, haurtzarotik egunero 
betetzen duguna. Eta bai, ikusezina den motxila horretan ere 
zintzilikarioak ditugu. Nirean, adibidez, Heavy-Metalarekin 
lotutako txapa eta partxeen artean ikurriña bat ere dago, ez da 
oso handia, baino bai oso bihotzekoa.

Noizean behin motxilaren barrukoaz jabetzea merezi du. Ez 
da egunero, ezta astero edo hilero ere egin beharreko gauza bat. 
Nik egin izan dut eta aitortu behar dut ariketa benetan gogorra 
bilakatu daitekeela. 

Demaseko pisuko eta zeharo modaz pasatako trasteak aur-
kitu izan ditut. Zenbait laguni esker tira eginez, azkenean mo-
txilatik atera eta astindu on bat eman ostean… ba agian ez ote 
ziren hain astunak. Aldiz, beste traste batzuekin gertatu izan 
zait kanpora ateratzen saiatu eta saiatu arren, ezin izan duda-
la. Orduan ulertu dut motxilan geratu behar direla. Hori bai, 
aizue, karga birkolokatu ostean, askoz arinago noa.

Edurne eta Albertori esan behar diet euren motxila barruan 
daramatenaz jabetu daitezela. Motxilaren barnean begira deza-
tela, beldur barik. Bai eskolako motxila barruan, bai bestearen 
barnean ere. Nik, nire aldetik, ideia hau ez ahazteko oraintxe 
bertan motxilan sartuko dut.

Gure motxilak

"Denok daramagu soinean 
bestelako motxila bat, gurea, 
haurtzarotik egunero betetzen 
duguna"

Josu Agirre
Josu Agirre
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Mónica Zanolli Montevideon 
jaio zen, Uruguaiko hiriburuan. 
1.300.000 biztanle inguru ditu, 
baina Mónicaren ustez, “herri 
handi bat da”. Hego Amerika-
ko bigarren estatu txikiena da 
Uruguai eta bere kostaldeak 
300 kilometro baino gehiago 
ditu. “Herrialde irekia da”, bere 
iritziz. Eta eskuzabala. Izan ere, 
itsasoaz beste aldetik iritsi ziren 
Uruguaiko biztanleen arbaso 
gehienak, Espainiatik eta Ita-
liatik batez ere. “Banuen sus-
moa, baina gerora konturatu 
naiz euskaldunek zenbateko 
eragina izan duten Uruguai-
ko historian. Kale askok dute 
euskaldunen izenak, adibidez”, 
dio bitxikeria bezala. “Jatorri 
ezberdinetako jendea bizi da 
Uruguain eta ez dago bizikide-
tza arazorik. Tamalez, ez dago 
biztanle autoktonorik. Geno-
zidio handia egon zelako eta ia 
denak sarraskitu zituztelako”.

Diktadura Uruguain
Ezin da esan Hego Amerikako 
herrialdeen historia lasaia izan 
denik (ezta orainaldia ere), bai-
na Mónicaren haurtzaroaren 
urteak, 70. eta 80. hamarkadak, 
bereziki izan ziren gogorrak. 
“Diktadura hasi baino urtebete 
lehenago jaio nintzen, 1972an”, 
diosku. La Teja langile-auzoan 
jaio zen, “Antonio Zubillaga ka-
lean”, eta bere aita sindikatu 
burua zen. “Umea izan arren, 
beldurra sentitzen nuen”, aitor-
tzen du, “aitaren bila etorriko 
ziren beldur nintzen”. Hala ere, 
umeek lortzen zuten egoera gri-
sari kolorea ematea. “Gurasoen 
etxearen atzean lursail erraldoia 
zegoen eta auzoko ume asko 
etortzen zen jolastera”, gogo-
ratzen du. Euren gotorlekua 
zen tiraniaren aurrean. “Sasoi 
hartan bizitakoagatik hartzen 
diet itxura txarra orain ‘etxera-
tze-agindua’, ‘alarma-egoera’ 
eta horrelako berbei”, diosku.

Askatasunezko nerabezaroa
1985ean amaitu zen diktadura 
Uruguain. “Nerabezaroan sar-
tzen hasia nintzen eta, aitaren 
eraginarengatik arlo politikoan 
oso murgilduta nengoenez, de-
maseko sentsazio ona nabaritu 

nuen demokrazia hasi zenean”, 
kontatu digu. “Gogortasunak 
forjatu egiten zaitu”, diosku, 
eta bizitzak aurrera egin zuen 
Uruguain. ”17 urterekin lanean 

hasi nintzen eta letra- eta lite-
raturako irakasle eta psikote-
rapeuta izateko ikasketak egin 
nituen”, esan digunez. Urte as-
kotan egin du lan Uruguain eta, 

moduren baten, lanaren erruz 
etorri da Eibarrera. “Mexikora 
joan nintzen master bat egitera 
eta gaur egun nire bikotea dena 
ezagutu nuen”, azaldu digu. Bi-
kotea eibartarra da (‘El vasco’ 
Mónicarentzat) eta bere bizi-
tzak bide berri bat hartu zuen.

Eibarrera bat-batean
“Uruguain eroso bizi nintzen”, 
diosku, baina ia egun batetik 
bestera, “bizitza guztia bi ma-
letatan sartu” eta Atlantikoa-
ren beste aldera bizitzera etorri 
zen orain dela bi urte. “Lagun 
batzuek ez zuten nire erabakia 
ulertu eta txarrera hartu zu-
ten”, esan digunez. “Tira, niri 
axola zitzaidan iritzi bakarra 
nire semearena zen eta berak 
etortzeko animatu ninduen”. 
Semearen onespenarekin etorri 
zen Eibarrera. “Noski, bikotea 
Eibarkoa delako etorri naiz, 
baina pentsatzen dut zerbai-
tek ekarri nauela, etorri behar 
nintzela sentitzen nuen”, azal-
du digu. “Unibertsoaren esku 
laga nuen”, eta hemen dugu, 
pozik. “Semea ondo dago han 
eta ni bikain hemen. Oso ondo 
egokitu naiz hemengo bizimo-
dura”, kontatu digunez. 2019ko 
abenduaren 28an iritsi zen 
Eibarrera eta sirimiria egiten 
zuen. “Herria polita da”, esan 
zion bikoteari. “Tira, horrela-
ko egun batean gustatzen ba-
zaizu, bikain!”, erantzun zion. 
Maitasun istorioa da Eibar eta 
Mónicaren artekoa.

Uruguai gaur egun
Tamainan txikia izan arren, 
munduak sarritan begiratu du 
Uruguaira, askotan eredu be-
zala hartuz. “Hango hezkuntza 
publikoa eredugarria izan da 
eta intelektual asko izan ditu 
herrialdeak”, bere ustez. “15 ur-
tez gobernu sozialista izateko 
zortea izan dugu eta klase ba-
xuenek burua atera ahal izan zu-
ten, baina iaz eskuinak irabazi 
zuen eta urtebetean 15 urtetako 
lorpenak birrindu ditu”. Orain 
dela gutxi jaioterrira joateko 
aukera izan zuen eta bere be-
giekin baieztatu zuen egoera 
berria. “Uruguai ez nuen hain 
pobre ezagutzen”.

Herri txiki, 
herri maite

Urte bi daramatza Eibarren bizitzen Mónica Zanollik.

EKHI BELAR

Gautxoen sasoiko esaldia da. Gautxoak txinari 
(emazteari) esaten zion gerrara edo ihesean joan  

behar zirenean. “Ondo heldu, bihurguneak datoz-eta”  
esaldia bezala ulertu daiteke

Agárrate Catalina,  
que vamos a galopar
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Noiztik dator Perurekin duzun 
lotura hori? 
Afektiboki, Santa Maria de la 
Probidentzia kongregazio er-
lijiosoan nagoenetik, badirela-
ko 57 urte kongregazioak ber-
tan komunitateak dituela eta 
proiektuetatik gertu izan naiz 
beti. Efektiboki, 1999tik, or-
duan izan bainintzen lehenen-
go aldiz, bi hilabetez, Tambo-
pata oihaneko komunitatean. 
2019ko urtarriletik, bestalde, 
Alto Trujilloko lekaimeen ko-
munitatean nago, gure kongre-
gazioko Fe y Alegría erakun-
dearen proiektuan, aurretik 
Aldatzen beste 25 urte eman 
nituen bezala. Lekaimea edo 
moja izatean horrelako proiek-
tuei lotzen naiz. Fe y Alegría 
zentroen lanetan, gainera, esko-
letatik kanpo, inguruneari ere 
estuki gerturatzen gara. 

Noiztik zaude Egoaizian? Zer 
aportatu dizu elkarteak? 
Orain dela 20 urte sortu zene-
tik egon naiz bertan. Aldatzen 
egon nintzen bitartean Egoai-
ziak bertako ikasle, irakasle eta 
gurasoei kausa zuzenekin kon-
prometitzeko aukera eskaini 
zien eta, alderantziz, Aldatzek 
konpromiso eta elkarlanerako 
plataforma egonkorra eskai-
ni zion elkarteari. Nire lanean, 
bestalde, mundu zuzenago ba-
ten alde diharduten pertsonak 
ezagutzea ahalbidetu dit. Hor 
ikusi dut, halaber, nazioarteko 
kooperazioaren barruan izaten 
direla hainbat azpijoko eta ezin 
dela edozein modutara jardun. 
Azkenik, emakume indartsue-
kin egin dut lan, konformatu ez 
eta ahulenaren alde egiten du-
tenekin, eta ni ere indartsuago 
bihurtu naiz.

Non daude aipatzen dituzun 
azpijoko horiek?
Laguntzeko edo elkarlanean 
jarduteko bi subjektu behar dira 
beti, baina harreman hori jus-
tiziaren bila egin daiteke edo 
“menpekotasuna dakarren 
ongizatean” gera daiteke. Guk 
menpekotasunaren aurretik 
justiziaren alde egingo dugu 
beti, lortzen dugun ongizatea 
edozein dela ere. Justizia ibilbi-
de luzeagokoa delako, bestea as-
kotarikoa izan daitekeelako eta 
berdintasunetik tratatu behar 
dugulako, eta harreman hori 
ondo zaindu behar dugulako. 

Zelakoa da bizitza bizi zaren 
Alto Trujillon? 
Arlo batzuetan herri bateko bi-
zitza duen arren, beste batzue-
tan oso hiritarra ere bada. Biz-
tanle gehienak landa mundutik 

datoz, Peruko iparraldean da-
goen La Libertad mendilerro-
tik. Hirira aukera gehiagoren 
bila etorritakoak dira, mendi-
lerroan ez dituzten zerbitzuen 
gose. Eta Peruko hirugarren 
hiri handiena den Trujilloren 
ertzean geratu dira. Eta ertzak 
biziraupenerako besterik ez du 
ematen, zentzu guztietan. Hori 
ez dago oihanetik hain urruti, 
badakizu, indartsuenak egiten 
du aurrera. Landatik etortzeak 
baditu bere alde positiboak: 
gertutasuna, partekatutako 
kultura, loturak... Baita bere 
alde txarrak ere: aurrejuzguak, 
estereotipoak, mesfidantza... 
Hiriak, bestalde, aukerak es-
kaintzen dizkio bertan integra-
tzen denari; baina hortik kanpo 
geratzen denarentzat errealita-
tetik desbideratzen duen irudi-
keria bilakatuko da. 

Marisabel Albizuk bi urte daramatza Peruko Alto Trujillon, Aldatze ikastetxean mende laurdena eman eta gero. 
Lekaimeak Fe y Alegría 63 ikastetxean dihardu orain dela hogei urte Egoaiziarekin hemen hasitako proiektua 
garatzen. Dena dela, badira 57 urte Probidentziako Santa Mariako kongregaziokoek Hegoamerikako herrialdean 
hainbat komunitate sortzen joan zirela, bertakoei laguntza eskaini eta etorkizun oparoago baten bila dihardutela.

“Egunerokoarekin bizi bazara, 
ezin epe luzerako planik egin”

<<<  MARISABEL ALBIZU  •  Aldatzeko lekaimea Peruko Egoaizia proiektuan  >>>

Marisabel Albizuk bi urte pasatxo egin ditu dagoeneko Perun, bertan Aldatzeko Egoaizia elkartekoek dituzten proiektuetan laguntzen. 
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Zelako ondorioak izan ditu 
pandemiak zuen artean? 
Guztioi eragin badigu ere, 
pandemiak modu desberdi-
nean erasotu ditu munduko 
herrialdeak. Gurean hainbes-
te aipatzen zen hazkunde eko-
nomikoa errealitatean zelako 
bidegabekerian bihurtu den 
ikusi ahal izan dugu, horko onu-
ra izan dutenak oso gutxi izan 
direlako: onurak baino gehiago 
pribilegioak sortu ditu. Adibi-
dez: 32 milioi biztanle dituen 
herrialdea izanda, martxoan 
krisiak eztanda egin zuenean 
ehun ohe ZIU besterik ez zituen. 
Hau da, pandemiak ikustarazi 
digu herritarrek bizi duten be-
netako egoera. Bestalde, ekono-
miaren %73 kontrol fiskaletik 
kanpo dago eta langile gehie-
nak egunean irabazitakoare-
kin bizi dira. Aurrekoari gehitu 
osasun-krisia kudeatzeko Li-
mako gutxi batzuek bizi duten 
egoerara diseinatutako eredua 
erabili nahi zutela, eta azkenean 
ekimen pribatuak, batez ere eli-
za katolikoak bultzatuta, esku 
hartu behar izan du egoerari 
aurre egiteko. Azkenik, ezin 
ditut aipatu gabe laga emaku-
meek jasandako min “kolatera-
lak”: genero-indarkeria salake-
tak asko igo dira eta gaur egun 
emakume bat desagertzen da 
Perun bi orduro. Laburbilduz, 
desberdintasuna da pandemia-
ren ondoriorik argiena.

Egoera horren aurrean, Egoai-
ziak larritasunezko laguntza 
kanpaina abiatu du. Zer lan 
egin duzue arlo horretan?
Aipatutako desberdintasunak 
ekarri du ertzetan bizi den jen-
dea egun batetik bestera pre-
karitate gordinean geratzea. 
Horrek elkartasun korronteak 
sortzea ekarri du eta hainbat 
ekimen piztea. Denbora luzean 
antolatutako emakumeek “guz-
tientzako lapikoak” abiatu zu-
ten, baina badira nagusiak eta 
ume txikiak dituzten emaku-
meak hor ezin dutenak parte 
hartu. Eurentzat Eibartik, eta 
Egoaiziaren bidez, oinarrizko 
janarien otarrak banatu ditugu. 
102 onuradunen zentsoa egin 
genuen eta uztailean, une txa-

rrenean, 155i banatu genizkien. 
Medikamentuak eskuratzea ere 
zaila zenean, lortu genuen hain-
bat banatzea baliabiderik gabe-
koen artean.

 
Eta azaroan krisi politikoa bizi 
izan zenuten, hainbat kale mo-
bilizaziorekin. Zer gertatu zen? 
Azaroko astinaldi politiko-insti-
tuzionalak kaleak hartu zituen, 
baina horko sustraiak 2000tik 
hona izandako aurreko proze-
su politikoetan bilatu behar 
ditugu: hasi fujimorismotik 
demokraziarako urratsa eman 
zenetik eta 2016an Pedro Pablo 
Kuchinski Errepublikako presi-
dentearen dimisioarekin jarrai-
tzeko. Aipatutako prozesuek, 
demokratizazio bidetik jo bazu-
ten ere, ez ziren helmugara iritsi. 
Horraino begiratu barik ere, 
sistemari korrupzioak egiten 
dion kaltea begibistakoa da eta, 
jakina, herritarren eta aginta-
rien arteko distantzia. Galdera 
honakoa da: Gobernuak zeinen-
dako dihardu lanean? Estatu 
honek ez du giza demokraziaren 
alde egiten eta, egoera okertzen 
denean, sistemak ez daki behar 

den bezala erantzuten. Uniber-
tsitateko gazteek hartu duten 
protagonismoa izan da deiga-
rriena azken prozesuan, gai izan 
direlako herritarrak kalera ate-
ratzeko legezko boterea kendu 
eta beste bat, “mafiosoa” deituko 
nukeena, ezartzeko ahalegina 
salatzeko.

Zuen komunitateak Fe y 
Alegríari dagokion ikastetxe 
bat gidatzen du. Zer bidetik jo-
tzen duzue heziketa horretan?
Fe y Alegríak gertutasun ezau-
garria du bere ADN-an, egoera 
berezi honetan bereziki aktiba-
tu duena. Irakasleari betidanik 
lagundu izan dio, eta oraingoan 
ere beharrezkoak zituzten ba-
liabide teknologikoak eskaini 
dizkio gaurkotasun metodologi-
koari jarraitu ahal izateko. Bes-
talde, Fe y Alegríako hezkuntza 
instituzioek errealitatearen er-
tzetan sortzen dira eta erreali-
tate horiekin lotzeko ahalegina 
egiten dute eskolatik kanpo ere. 
Horrek eraman ditu beti larri-
tasun egoeretan erantzutera, 
gure kasuan egindako janari 
banaketarekin kasu.

Fe y Alegría 63an zuzenean eu-
rekin lan egiten duzuenez, ze-
lan eragiten die oraingo egoe-
ra honek gazteei, eta umeei 
batez ere? 
Beste 50 irakaslerekin batera, 
hasi 3 urtetik eta 17 urtera ar-
teko 1.350 ikasle dituen ikas-
tetxeaz arduratzen gara. Nik 
Bigarren Hezkuntzako ikasleak 
(12-17 urte) ditut gertuen, eta 
euren artean erantzun ezberdi-
nak ikusi izan ditut egoeraren 
aurrean: gutxienek etorkizu-
nari modu egokienean heldu 
diote, euren prestatze bidean 
eta formazioan sakonduz; bada 
beste talde bat, prekarietateak 
gaindituta, euren familietako 
ekonomian parte hartzea era-
baki dutenak, lana aurkitu eta 
ikasketak bertan behera laga-
tzeraino -hor batez ere azken 
graduetako ikasleak sartuko ni-
tuzke, 15-17 urte bitartekoak-; 
eta bada nerabeen beste tal-
de bat motibazio ezak ezer ez 
egitera bultzatu diena, horrek 
irakasleen lana biderkatu du 
animoak eman eta ikasten ja-
rraitu dezaten. Irakaslegoak lan 
bikaina egin du denbora horre-
tan, batez ere kontuan izanda 
kasu askotan ikasle horiek “le-
kuz kanpo” geratu direla eta eu-
ren anai-arreba txikienen kargu 
egin behar izan direla.

Urte berriarekin batera, badiru-
di txertoarekin osasun-egoera 
hobetuko dela. Perutik zelan 
ikusten da etorkizuna?
Alto Trujillotik -ez naiz ausar-
tzen Perutik esatera- etorkizu-
na ez da argi ikusten. Hemengo 
jendeak epe motzera begira-
tu behar du derrigorrez, egu-
nean bizi direlako, eta hori ez 
da etorkizunari heltzeko mo-
durik onena; ahultasun egoe-
retan hori gehiago nabaritzen 
da eta herritarrak biziraupen 
amildegiaren ertzean aurkitzen 
dira. Horrela ezin dira indartu 
ez giza proiekturik, ez proiektu 
pertsonalik: “oihaneko” dina-
mikek komunitarioak izan dai-
tezkeenei hartzen diete aurrea. 
Hala ere, herritar horiek ohitu-
ta gaituzte giza berreraikitzeak 
egitera hainbatetan. Etorkizu-
na, beraz, irekia geratzen da.

“32 milioi biztanleko herrialdea 
izanda, pandemiaren hasieran ehun 
ohe ZIU besterik ez zegoen Perun”

“Beste 50 irakaslerekin batera,          
3tik 17 urtera arteko 1.350 ikasle 
dituen ikastetxeaz arduratzen gara”
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Aurtengo udarako Oporrak Ba-
kean programa bertan behe-
ra laga behar izan dutela ja-
kinarazi berri du Espainiako 
Saharako Ordezkaritzak. Zer 
sentitzen duzu? 
Tristura eta pena handia sen-
titzen dut bai nik eta baita nire 
hemengo familia osoak ere. 
Guk etxera bi haur ekartzen 
ditugu urtero eta, horietako 
bat gaixorik dagoenez, trata-
mendu eta jarraipen zehatza 
behar ditu. Aurten ere ezin ba-
ditugu hona ekarri, bigarren 
urtea izango da ume horrek 
gaixotasuna tratatzen ez duena. 
Ura, mendia, itsasoa, janaria… 
Hona etorri ezean, haur horiek 
ez dituzte oinarrizko elementu 
horiek usaindu ere egiten. 

Zenbat urte daramatzazu 
Oporrak Bakean programan 
parte hartzen? 
Lau urte daramatzat progra-
marekin lanean. Lehenengo 
urtean Lahsan etorri zen nire-
gana, gaixorik dagoen haurra, 
eta bigarrengoan, haren anaia 
Buyema ere etorri zitzaigun. 
Zoritxarrez, 2020an eta aurten 
ezin izango ditugu gurean jaso. 

Lahsan eta Buyema. Nortzuk 
dira? Kontaiguzu. 
Negarrari eutsi ezinda eran-
tzun behar diot galdera honi. 
Lahsan eta Buyema nire “za-
paburuak” dira. Duela 23 urte 
nire osabak Saharatik ekarri 
zuen pertsonaren ilobak dira bi 
ume horiek. Nire haurrak dira 

eta, dudarik gabe, gure familia-
ren parte bihurtu dira.

Nolakoa izan da 2020ko uda 
haiek gabe? Eta nolakoa au-
rreikusten duzu izango dela 
aurtengoa?
2020ko uda ezohikoa izan da 
guztiontzat. Umeak ekartzen 
hasi aurretik, uda guztietan 
mundu osoan zehar bidaia-
ren bat egiteko aprobetxatzen 
nuen, baina Lahsan eta Buye-
ma etxera ekartzen ditudane-
tik, herrialde barruan bidaia-
tzen dugu, haiek ezin direlako 
Espainiatik irten. Aurreko 
udarako plan asko genituen 
antolatuta, Port Aventurara 
joateko asmoa geneukan, eta 
aurretiko antolakuntza egin-
da zegoen, baina koronabirusa 
dela eta ezin izan ziren haurrak 
gurera etorri, eta hutsik sentitu 
ginen haiek gabe. Aurtengoa 
oraindik ere gogorragoa izan-
go delakoan nago, batez ere, 
Lahsanek tratamendua behar 
duelako osasuntsu egoteko eta, 
hona etorri ezean, ezin duelako 
laguntzarik jaso.  

Badaukazu beraiekin harre-
manetan egoteko beste auke-
rarik aurrez aurreko kontak-
tua ezinezkoa dela ikusita?
Whatsappez egiten dut ber-
ba beraiekin, hori da gure ha-
rremanetarako bide bakarra. 
Oraindik ez dakite irakurtzen 
eta idazten, baina hitz egiten 
bai, eta bideodeiak egiten di-
tugu. Harreman horri eusteak 
animatu egiten nau.

Noren erantzukizuna da har-
tutako erabakia?
Denon erantzukizuna da. 
Argi dago egoera dagoen mo-
duan egonda ez dela segurua 
umeak hona etortzea. Espai-
niako Saharako Ordezkaritzak 
ezezkoa eman du eta horrela 
berretsi du Euskal Herrikoak 
ere. Gure buruak umeak ezin 
direla etorri esaten digun arren, 
bihotzak bestelakoa diosku. 

Zein irtenbide edo alterna-
tiba proposatzen dituzu zuk 
arazo horren aurrean?
2020an hainbat proposamen 
egin genituen eta, denak ez 
badira ere, horietako batzuk 
aurrera eraman dira. Hona-
ko eskakizuna egiten dugu, 
besteak beste: hemendik ura 
erraztuko dien igerilekuak 
eramatea, jolasak antolatzea, 
liburutegiak eta eskolak abe-
rastea, udalekuak prestatzea… 
Lanean gabiltza eta espero 
dugu laster hara bidaiatzeko 
aukera izatea gure proposa-
mena egia bihurtzeko.

Etorkizunera begira, zer?
Etxean burutik jota nagoe-
la esaten didate, baina nik 
argi daukat eurak ezin badi-
ra hona etorri, ni neu joango 
naiz hara. Badaude Euskal 
Herrian ni bezalako beste 
lauzpabost zoro, eta buru-
belarri gabiltza lanean hara 
joateko bidea topatu nahian. 
Nik ezin dut beste urte oso bat 
nire txikiak ikusi gabe egon, 
eta ez dut etsiko.  

“Eurak ezin badira hona etorri, 
ni neu joango naiz hara”
Espainiako Saharako Ordezkaritzak adierazi berri du 2021eko udarako Oporrak Bakean programa bertan behera 
geratu dela aurten ere. Horren berri emateko zabaldu duten idatzian diote COVID-19aren pandemiak eragin duen 
egoerak bere horretan dirauela ikusita, pena handiz Oporrak Bakean ekimena aurrera ez eramateko erabakia hartu 
behar izan dutela berriz ere. Ordezkaritzatik adierazi dute egoerak hobera lehenbailehen egiteko eta berriz ere 
Saharako haurrak udan etortzeko moduan izateko itxaropena daukatela. Elkartasun mugimendua osatzen dutenen 
artean dago Edurne Uzkudun eibartarra.

<<<  EDURNE UZKUDUN  •   Oporrak Bakean programako kidea  >>>
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Zenbait ikastetxek osasun-
egoerari aurrea hartu eta ara-
tosteak ospatzearen aldeko 
apustu irmoa egin dute, hala 
nola, San Andresek, Amañak, 
Aldatzek, La Salle Isasik eta 
Urkizuk. Eguen arratsaldean 
egin zuten ospakizuna, ikas-

leak mozorrotu eta taldekako 
burbuilak errespetatuz.

Beste hainbatek, aldiz, bes-
telako erabakia hartu du eta 
nahiago izan du jaialdia bertan 
behera laga, esaterako, Arra-
teko Andra Marik eta Iturbu-
ruk. Nahiz eta beste era bate-

ko ekintzak antolatu dituzten 
(txokolatada, eskulanak…) 
ikastetxe barruan, ikasleek ez 
dute mozorrorik jantzi. 

Argazki-erakusketa
Adierazpen artistikoa bultzatu 
eta gure kulturaren parte diren 
aratosteetako oroitzapen fisi-
koa jaso eta zabaltzeko asmoz, 
Arrate Kultur Elkarteak urtero 
antolatu izan duen Eguen Zuri 
argazki-lehiaketak XXIV. edi-
zioa bete behar zuen aurten, 
baina antolatzaileen berbetan, 
“indarrean dauden neurriak 
tartean eta bizi dugun egoera 
ikusita, orain arteko ereduari 
bere horretan eusteko baldin-
tza nahikorik ez dagoela ondo-
rioztatu dugu eta bide berriak 
jarriko ditugu martxan, helbu-
ru horiek betetzeko”. 

Atzo “Eguen Zuri 2021” ar-
gazki-erakusketa zabaldu zen 
Topalekuan, aurreko edizioe-
tako argazki sarituen bildu-
marekin.

Play-backa
Aurten modu berezian eginda 
bada ere, ...eta kitto! Euska-
ra Elkarteak modu digitalean 
antolatu du Play-back lehia-
keta. Asko jota lau laguneko 
taldetako 28 ikus-entzunezko 
lan aurkeztu dira lehiaketan, 
eta horien artean hiru irabaz-
le hautatuko dira: mozorrorik 
onena, koreografia politena 
eta interpretazio egokiena. 
Gaur, hilaren 12an, egingo 
da sari-banaketa Elkarteko 
bulegoan eta datorren asteko 
aldizkarian argitaratuko dira 
sarituen argazkiak. ■

 
Oztopoz jositako 

Aratosteak Eibarren
Aratosteek inoiz baino oztopo gehiago jasan dituzte azken bi urteotan Eibarren; izan ere, 2020an Zaldibarko 
hondamendia dela eta, aurten, koronabirusak bultzatuta, ezin izan dira ohi bezala ospatu. Kalera irteteko aukera 
izan ez duten arren, aratosteak ospatzeko beste alternatiba batzuk topatu dituzte Eibarko ikastetxeek. Betiere, 
ezarritako osasun- eta higiene-neurriak errespetatuta, ahal den neurrian umeak Eguenzuri egunaz gozatzea izan 
da helburua.

2020ko aratosteak ikastetxeetan.
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Elikagaien Bankuak egoi-
tza bi ditu Gipuzkoan, bata 
Oiartzunen eta bestea Ber-

garan. Bergarakoa arduratzen 
da Urola, Goierri, Debagoiena 
eta Debabarrena eskualdeetan 
laguntza eskaintzeaz eta bertan 
izan gara Jose Maria Beitia 
pertsonal-arduradunarekin eta 
Visi Fariñas Eibarko bolunta-
rioarekin.

Biltegia San Juan auzoan 
dago, Elgetara doan errepidea-
ren alboan, eta joan ginenean 
hainbat boluntario zebiltzan la-
nean eguneko bidalketak pres-
tatzen eta gauzak behar den 
tokian jartzen. 70 boluntario 
egoten dira han, baina nahi iza-
nez gero gehiago izan zitezkeen. 
“Boluntario izan nahi duen jen-
de askoren eskaera asko jaso 
dugu, baina momentuz ondo 
konpontzen gara daukagun 
jendearekin, gaur egun har-
tu behar diren neurriekin ez 
garelako ondo sartzen”, esan 
digu Beitiak. “Lazkaotik, Or-
diziatik, Arrasatetik, Eibartik 
eta beste toki batzuetatik etor-
tzen dira eta demaseko konpro-
misoa dute”, bere ustez. “Hori 
bai, boluntario gehienak nahiko 
helduak dira, gazteenak 62 urte 
ditu, eta ondo egongo litzateke 
jende gazteagoa etortzea”.

Elikagaiz beteriko palet mul-
tzoak ikusten dira biltegian eta 
oso ondo kontrolatzen dute guz-
tia. “Espainia mailan sistema 
berria jarri dugu martxan, den-
dena informatizatua, eta horrela 
hobeto kudeatu daiteke jasotzen 
eta entregatzen duguna”, ardu-
radunak dioenez. Elikagaien 
Bankuan serio egiten dute lan 
eta gogor saiatzen dira duten 
baliabideekin ahalik eta jende 
gehienaren beharrak asetzen.

Hiru euskarri
Elikagaien Bankua hiru euska-
rritan finkatzen da. “Batetik, 
hilero ematen duguna dago. 
Hau da, produktu ez galkorrak”, 
azaldu digu Beitiak. “Udalek hi-
laren lehen egunetan esaten di-
gute zenbat lagunek jaso behar-
ko duten laguntza eta horren 
arabera sortak prestatzen di-
tugu garbantzuekin, dilistekin, 
arrozarekin…”.

Bigarren euskarria azken 
minutuko elikagaiek osatzen 
dute. Hau da, produktu fres-
koek. “Hor problematika bat 
dago. Izan ere, elikagai batzuk 
beste batzuk baino hurbilago 
daude iraungitze-datatik. Ara-
zoa konpontzeko, biltegiko bo-
luntarioek egunero aztertzen 
dute zer dagoen eta horren ara-
bera elikagaiak banatzen ditu-
gu. Banaketa egunero egiten da, 

baina kopuruak aldatu egiten 
dira”, esan digunez.

Hirugarren euskarria Eu-
ropatik datozen produktuek 
osatzen dute. “Jendeak duen 
beharren arabera Europari es-
kaera egiten zaio eta Espainia-
ko Nekazaritza Ministerioaren 
bitartez bideratzen da. Horrela, 
Europa mailan nekazaritzan 
dauden soberakinak ekartzen 
dizkigute urtean lau aldiz”, dio 

Beitiak. “Soberakinak direnez, 
dagoenarekin moldatzen gara”.

Elikagaiak eta dirua biltzeko 
kanpainak
Elikagaien Bankuak bi kan-
paina nagusi egiten ditu ur-
tean zehar elikagaiak biltze-
ko, udaberrian eta udazkenean. 
Presentzialak izaten dira eta 
2020an ezin izan zuten udabe-
rrikoa egin. Azaroaren amaie-
ran, ostera, beste zerbait as-
matu egin behar izan zuten, 
pandemiak eragindako egoe-
rara egokitzeko. “Normalean 
supermerkatuetan elikagaiak 
jasotzeko guneak jartzen ditu-
gu eta jendeak elikagaiak uzten 
dituzte bertan, baina oraingoan 
beste sistema bat bilatu behar 
izan dugu. Horrela, jendeak 
erosketak egiteko orduan do-
nazioa egiteko aukera izan zuen 
bonoen bitartez”, diosku Bei-
tiak. Bonoak supermerkatuen 
esku geratu ziren eta Elikagaien 
Bankuak produktuak lortu ahal 
izan zituen bonoen truke.

Aurtengo egoera berezia izan 
bada ere, kanpainetan antzera-
ko diru-kopurua jaso du Eli-
kagaien Bankuak, “pixka bat 
gehiago agian”. Gainera, par-
tikularrek bankuen bitartez 
egindako diru-ekarpenei da-
gokionez, “askoz ere gehiago 
jaso dugu, ia bikoitza”, dio ar-
duradunak. “Horrela, jendeari 
elikagai eta produktu gehiago 
eman ahal izan dizkiogu azke-
nengo bi hilabeteetan, baina 
horrek ez du esan nahi urte 
osoan horrela izango denik”, 
bere berbetan.

Hilean 22 kg inguru ematen 
dituzte pertsona bakoitzeko. 
“Momentuz ondo gabiltza la-
guntza eskaini ahal izateko”, 
dioenez. Hala ere, gauza bat 
argi laga nahi dute: “Elikagaien 
Bankua ez da irtenbide bat, la-
guntza bat baizik”. Momentuz 
ondo dabiltza, baina hemendik 
hilabete batzuetara nork daki. 
Horregatik, egitasmo berriak 
pentsatzen dihardute elika-
gaiak eta dirua biltzeko.

Urtarrilean, adibidez, eki-
men berezia jarri zuten martxan 
Eibarren. Lankidetza-hitzar-
men baten bidez, Udalak Eli-

Elkartasuna 
elikagai 
bihurtuz
Elikagaien Bankua ez da irtenbide bat, laguntza bat 
baizik. Familia askorentzat, berebizikoa gainera. 
Eibarko familia batzuek hilero jasotzen dute Elikagaien 
Bankuaren laguntza eta azken urtean, pandemiaren 
eraginez, hazi egin da kopurua. Beste aldean, ordea, 
lagundu nahi duten gizabanakoak, erakundeak eta 
enpresak daude, eta gizartearen elkartasunari esker 
familien beharrak asetzea lortzen da, neurri batean.
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kagaien Bankuaren esku laga 
zituen Ignacio Zuloagaren 27 
koadro. Margolanak herriko 
denden erakusleihoetan dau-
de ikusgai eta Elikagaien Ban-
kuak zozketa egingo du euro 
baten truke txartelak erosten 
dituztenen artean. “Kanpaina 
martxa onean doa, espero ge-
nuena baino hobeto”, Fariñasen 
berbetan.

Zuloagaren koadroak Cedry, 
Closet, Corral, Dandara, Doro-
ti, El Vestidor, Gratzina, Guby 
Hombre, Helmet House, Iku-
simakusi, Irritsa, Kopiña, La-
guinda, Lola’s, Lua, Muma, No 
Comment, Nona, Oihal, Roca, 
Sastreria Azpiri, Twins, Umea, 

Urdanibia, Vieco, Xare eta Zuri 
Zuri dendetan egongo dira mar-
txoaren 19ra arte.

Kanpaina bereziez gain, en-
presek ekarpenak egiten dituz-
te eta erakunde publikoek di-
ruz laguntzen diote Elikagaien 
Bankuari. “Baina ez bakarrik 
beharra dutenei laguntzeaga-
tik, baizik eta ingurugiroaren 
alde egiten dugun lanarenga-
tik”, diosku Beitiak. “Izan ere, 
guk egiten dugun lanari esker 
produktu galkor asko ez da 
xahutzen”.

Eibarren, 400 lagun inguru
Elikagaien Bankuak emandako 
zifren arabera, 362 pertsona 

nagusik eta 30 haurrek jaso zu-
ten laguntza 2020an Eibarren. 
Beraz, zenbakiek gora egin dute 
azken urtean, 2019an 313 per-
tsona nagusik eta 29 haurrek 
jaso zutelako. Joera orokorra 
da, Bergaratik kudeatzen diren 
lau eskualdeetan %20 igo dela-
ko laguntza behar izan dutenen 
kopurua.

Orain arte, Elikagaien Ban-
kuaren laguntza jaso duten fa-
milia gehienak migranteak izan 
dira, “baina azken hiruhilekoan 
joera ezberdina ikusi dugu, ja-
torri euskaldun edo espainia-
rreko familiak gero eta gehiago 
direlako”, Beitiaren berbetan. 
Zergatik aldaketa hori? “La-
guntza eskatzeko lotsa galdu 
dutelako edo behar handia du-
telako”, bere ustez.

Elikagaien Bankuaren lagun-
tza Udalen bitartez bideratzen 
da. Eibarren kasuan, Gizarte-
kintzak aztertzen du familia 
bakoitzaren kasua. Familien 
egoera aztertu ondoren lagun-
tza behar dutela erabakitzen 
bada, gutuna bidaltzen zaie eta 
horrekin (erroldatze-orriare-
kin batera, iruzurra ekiditeko) 
elikagaiak jaso ahal dituzte hi-
lean behin.

Visi Fariñasek boluntario be-
zala egiten du lan Eibarren eta 

Jose Maria Beitia Elikagaien Bankuko Bergarako egoitzako pertsonal-arduraduna eta Visi Fariñas Eibarko boluntarioa. EKHI VELAR

Azken orduko elikagaiak egunero banatzen dituzte.

familientzako elikagai-sortak 
prestatzen ibiltzen da, besteak 
beste. “Pertsona kopuruaren 
arabera familia bakoitzari zer 
egokitzen zaion esaten digute, 
eta guk sortak prestatzen ditu-
gu”, kontatu digunez. “Azken 
bi hilabeteei begira, adibidez, 
abenduan 186 sorta (461 lagu-
ni) banatu genituen eta urtarri-
lean 149 (362 laguni)”.

Gurutze Gorriko bolunta-
rioek egiten dute banaketa eta 
Fariñasek esker oneko berbak 
ditu eurentzat. “Jende gazte 
asko etorri da azken aldian eta 
demaseko lana egiten dute”, 
bere ustez.

Boluntario-lana nekeza da, 
baina Beitiak eta Fariñasek 
atsegin handiz egiten dute. “Ge-
rriko, bizkarreko eta eskuetako 
minarekin joaten naiz etxera, 
baina oso ondo sentitzen naiz 
hemen egiten dugun lanare-
kin”, aitortzen du arduradunak. 
“Ni zorioneko sentitzen naiz 
laguntzeagatik”, dio Fariñasek.

Elikagaien Bankuari buruzko 
informazio gehiago nahi izanez 
gero, bancoalimentosgipuzkoa.
org da euren webgunea, 943 
76 21 90 Bergarako telefonoa 
eta bergara@bancoalimen-
tosgipuzkoa.org helbide elek-
tronikoa.

QR-a eskaneatu
BIDEOA ikusteko
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Euskararen Etxeko In-
terpretazio Zentroan 
“Euskal Alien Nazioa” 

izeneko ihes-gela antolatu 
dute “esperientzia berriak bi-
latzen dituztenentzat”. Parte 
hartzaileek euskarari lotutako 
zientzia fikziozko misterio bat 
askatu beharko dute aretotik 
atera ahal izateko. 

Ekimenaren arduradunek 
honela kokatzen dute testuin-
gurua: “2155. urtean gaude. 
Estralurtarrak Euskal Herri-
ra iritsi berri dira euskara-
rekiko mirespenak itsututa. 
Beraien espazio-ontzia Eus-
kal Herriko txoko guztieta-
tik ikus daiteke, eta beraien 
helburua argia da: euskara 

hartu eta beraien bizilekura 
eraman. ”Ekimenean parte 
hartzeko erreserba egiteko 
epea zabalik dago https://eus-
kararenetxea.eus/eu/ este-
kan. Ordubeteko iraupena du 
jarduerak eta gehienez ere lau 
lagunek osatu dezakete tal-
dea. 13 urtetik gorako gazteek 
bakarrik hartu ahalko dute 
parte eta taldean gutxienez 
adin nagusiko pertsona bat 
egon beharko da. 

Doakoa izango da jardue-
ra eta honako hau da ordute-
gia: eguen, barixaku eta za-
patu arratsaldeetan egingo 
da: lehengo txanda 16:30etik 
17:30era  e ta  b igarrena 
18:00etatik 19:00etara.

Zer da ihes-gela bat?
Jolasaren xedea gela itxi ba-
tetik ateratzeko modua aurki-
tzea da. Gaiaren arabera, lortu 

beharreko helburua ezberdina 
izaten da. Talde lanean jolas-
ten da; hori dela eta, bertatik 
irten ahal izateko jokalari guz-
tien artean zenbait jolas eta 
asmakizun asmatu beharra 
dago. Normalean 60 minutu-
ko tartea egoten da egin beha-
rrekoak betetzeko eta gelatik 
ihes egiteko, hau da, ordubete.

“Euskal Alien Nazioa” ihes-gela jarri  
du martxan Euskararen Etxeak Bilbon

EUSKARAREN ETXEA
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>>>  Aurreko asteburuan Irun-
go Azken Portun jokatutako 
haurren mailako Marken Kon-
trolen txapelketaren hirugarren 
jardunaldian Eibar Igerixan-
eko bost neska eta lau mutil izan 
ziren parte hartzen eta euretako 
asko podiumean izan genituen, 
batzuen kasuetan batean bai-
no gehiagotan. Horrela, Iker 
Calvok bikain dabilela eraku-
tsi zuen berriro ere; 100 biz-
karreko, 200 libreko eta 200 
estiloetako probak beregana-
tu zituen eta bigarren sailkatu 
zen 400 estiloetan. Igor Ruiz, 
Adrian Etxaluze eta Josu Ta-
lanek lagundu zioten mutilen 

probetan. Nesketan, bestalde, 
bigarren postu bi eta sei hiru-
garren eskuratu zituzten, bost 
ordezkariak podiumera igotze-
ko azken batean. Malen Beobi-

dek 200 bularrean eta Maialen 
Gomezek 100 estiloetan geratu 
ziren garaipenetik gertuen eta 
brontzezko seirak ondorengoen 
eskuetan geratu ziren: Leire 

Larrañaga 50 bizkarrean eta 
50 librean, Olatz Vicuña 50 txi-
meletan eta 50 librean, Maddi 
Maguregi 100 tximeletan eta 
Beobide 100 bularrean.

Eibar Igerixan-eko bederatzi ordezkari izan ziren Marken 
Kontrolen txapelketaren hirugarren jardunaldian

>>>  “Ipuruan aurten izan du-
gun partidurik zailenetakoa 
izan da: atzetik joan gara ia 
neurketa osoan, baina azken 
ahaleginari esker irabaztea lortu 
dugu”, zioten Hierros Servan-
doko ordezkariek partiduaren 
amaieran. Horrekin argi adie-
razten zuten Asfaltos Redondo 
Solozabal Navarreteren bisi-
tak zenbaterainoko lana eskatu 
zien, azkenean 29-26 emaitza-
rekin azken postuetan dagoen 
taldea gainditzeko. Lehen itzuli 
bikaina egin dute eibartarrek, 
baina sailkapeneko goiko al-
dean dauden aurkarien kontra 
lortutako azken garaipen bikai-
nen ondoren, oraingoan inten-
tsitatea falta izan zitzaion Fer-
nando Fernandezen taldeari eta 
horrek ekarri zuen “gure onena 
ez badugu ematen, edozeinekin 
galdu dezakegula”. Hala ere, 

denbora guztian atzetik joan 
arren, taldeak ez zituen eskuak 
jaitsi eta, hamar minuturen fal-
tan berdindu eta gero, taldea 
hiru goleko aldea ateratzeko 
gauza izan zen. Jon Barrueta-
beña eta Ander de Diego izan 
ziren etxekoen goleatzaile nagu-
sienak, bakoitza zazpi golekin.

Sailkapenean bigarren pos-
tuari eusten diote Hierros Ser-
vandokoek. 25 puntu ditu Ei-
barko taldeak, Anaitasunak 
baino bi gutxiago eta atzetik 
duen Barakaldok baino bi 
gehiagoarekin. Asteburu ho-
netan Gipuzkoako hiriburuan 
izango dute hurrengo erronka, 
sailkapenaren erdialdean da-
goen Egiari (14 puntu dituz-
te donostiarrek) bisita eginez. 
Ez da neurketa erraza izango; 
baina, orain artekoa ikusita, 
eibartarrak dira faborito.

Denboraldiko partidu 
zailenetarikoa ere 
aurrera atera zuen Eibar 
Eskubaloiko talde nagusiak

...eta kitto!  astekaria etxean jasotzeko
behar-beharrezkoa da pegoretan jartzen ditugun  

ZERRENDETAN izena ematea

Informazioa eta zalantzak: 943 20 09 18
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>>>  Hirugarren Mailan joka-
tzen duen Eibar FT-ko filialak 
ikaragarrizko marka du bere 
atea zelan zaintzen duen erre-
paratzen badiogu: hamabost 
jardunalditan lau gol besterik ez 
ditu jaso. Baina beste atera begi-
ratzen jartzen bagara, hori zula-
tzea ere zenbat kostatzen zaien 
ikusiko dugu (11 gol aipatutako 
jardunaldi horietan). Aurreko 
asteburuan izan genuen horren 
adibide berri bat Unben joka-
tutako neurketan, Soduperen 
aurkako partiduaren amaie-
ran markagailuak 0-0koa era-
kusten baitzuen. Dagoeneko 
badaramatza zazpi jardunaldi 

Iban Fagoagak zuzentzen duen 
taldeak partidurik galdu gabe, 
baina hainbeste berdinketare-
kin zaila egiten ari zaio gorago 
egotea sailkapenean. Hiruga-
rrenak dira orain, 22 punture-
kin, eta aurretik Pasaia liderra 
(28) eta Urduliz (25) ditu; atze-
tik, bestalde, San Ignaciok (21) 
eta Anaitasunak (20 puntu) ja-
rraitzen diote gertutik. Euren 
artean izango dira seguruenik 
2. B mailara igotzeko play-offa 
jokatuko dutenak, jakinda hiru 
lehenak izango direla. Asteburu 
honetan Durangon izango dute 
partidua, bertako Culturalaren 
aurkakoa.  

CD Vitoriaren indarguneak 
eta ezinak: golik jaso ez arren, 
sartzeko zailtasunak ditu

>>>  Euskal Herriko 1. Mailako 
Urbat-Urkotronik-eko ema-
kumezkoen taldeak 26-0 ira-
bazten hasi zuen liga aurreko 
asteburuan. Getxo izan zuen 
aurkari eta talde bien artean 
dagoen aldea argi erakutsi 
zuen markagailuak partidua-
ren amaieran. Gizonezkoen se-
nior mailako taldeak jai har-
tu behar izan zuen azkenean: 
aurkari zaila zuten hiriburuan 
jokatu beharreko neurketan, 
baina bertan behera geratu zen 
Donosti taldeko jokalari baten 
positiboa tarteko. Asteburu ho-
netan emakumezkoen taldeak 

Iruñean izango du norgehiago-
ka, bertako Larraina aurkari 
dela, eta gizonezkoen senior 

mailako bigarren taldeak de-
buta egingo du Euskal Herriko 
2. Mailan Bidasoaren aurka jo-

katu beharreko partidyarekin 
Irunen. Goiko postuak jokoan 
izango dira beste behin.

Garaipen erraza lortu zuen Urbatek Ligako debutean

Jubeniletako Nazional Ohorezko 
Mailako Eibar FT-k sailkapeneko 
bigarren postuari eusten dio
>>>  Aurreko asteburuan azken 
momentuan lortutako gol ba-
tekin berdindu zuten eibarta-
rrek Alavesekin Ibaian. Nahiko 
berandu jaso zuen gola Jokin 
Aranbarriren taldeak, 74. mi-
nutuan, baina eibartarrek ez 
zuten amore eman eta 93. minu-
tuan berdindu zuten, Haritzek 
lortutako golarekin. Emaitza 
horrekin Eibarrek bigarren pos-
tuari eusten dio, 14 punturekin: 
Athletic da nagusi sailkapenean, 
19 punturekin, eta eibartarrei 
Danok Bat-ek (13), Leioak (12) 
eta Alavesek (11 punturekin) 
jarraitzen diete. Sailkapeneko 
behe aldean dagoen Santutxu 

hartuko dute bihar Unben arra-
tsaldeko 16:00etatik aurrera.

Emakumezkoen Euskal Li-
gan jokatzen duen Eibar FT-
ren bigarren taldeak ere bi-
garren postuan jarraitzen du, 
Athletic C-rekin tinko borro-
katzen. Azken jardunaldian 
Goierri Gorriri 1-5 irabazi eta 
gero, eibartarrek 24 puntu di-
tuzte, bilbotarrek baino puntu 
bat gutxiago. Talde biek ihes 
egin dute sailkapenean eta li-
dergoa euren arteko borroka 
bilakatu da. Domeka honetan 
eibartarrek Lakua hartuko dute 
Unben, arratsaldeko 16:30ean 
hasiko den norgehiagokan.Bihar Donostiako Paco Yoldin neurketa zaila izango dute eibartarrek.
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>>>  Mondragon Unibertsi-
tateko Enpresagintza Fakul-
tateak eta kirol-prestakuntza 
profesionalean erreferentziazko 
erakundea den WATS Teamek 
akordioa sinatu dute Eibar KE-
rekin kirol-arloko prestakun-
tza, profesionalizazioa eta en-
plegagarritasuna sustatzeko. 
Horretarako bi unibertsitate-
programa sustatuko dituzte: 
Kirol Enpresako Berrikuntza 
eta Kudeaketarako Masterra eta 
Kirol Berrikuntzan Graduon-
doa. Hitzarmena astelehenean 
sinatu zuten Ipurua estadioan, 
eta han izan ziren Lander Beloki 
Enpresagintza Fakultateko de-
kanoa, Mikel Larrañaga Eibar 
KE Fundazioko presidente-or-
dea, Jon Ander Ulazia Eibar 
KEko kontseilari ordezkaria eta 
Alex Navarro WATS Teameko 
fundatzaileetakoa.

Aipatutako programetan klu-
beko adituek hartuko dute parte 
hainbat arlotan, hala nola en-
presa-kudeaketan, komunika-

zio-estrategietan edo klubaren 
nazioartekotze-ereduan. Gai-
nera, hitzarmenak beka-pro-
grama bat izango du taldeko 
kirolarientzat eta lan-jarduera 
klubean bertan garatzen dute-
nentzat. Bi programetako ira-
kasleen artean WATS taldeari 
lotutako eliteko kirolaren mun-
duko aurpegi ezagunak izango 
dira: Xabi Prieto, Vicente del 
Bosque, Julen Guerrero, Patri-
cia Ramírez edota Jero García, 
besteak beste. Enpresa-kudea-
keta, ekintzailetza, negozio-ga-
rapena, marketina edota ko-
munikazioa lantzeko, bestalde, 
hamabost profesional aipaga-
rrik jardungo dute.

IMQ beste bi denboraldirako
IMQ orain arte bezala Eibar 
KE-ren aseguratzaile mediku 
ofiziala izaten jarraituko du hu-
rrengo bi denboraldietan mar-
titzenean sinatutako akordioa-
ri jarraituz. Ekitaldian Amaia 
Gorostiza klubeko presidentea, 

Kike Garcia lehen taldeko ka-
pitaina eta Javier Agirregabiria 
IMQko zuzendari nagusia izan 
ziren. Akordioari esker IMQ-k 
taldea babesten jarraituko du 
eta bere zerbitzu medikuak es-
kainiko dizkio.

Valladolid eta Granadilla
Horiek izango dira Eibar FT-
ko talde nagusien aurkariak 
asteburu honetan. Jose Luis 
Mendilibarren mutilek bihar 
18:30ean eurekin puntuetara 
berdinduta dauden Vallado-
lidekoen aurka jokatuko dute 
Ipuruan, jaitsierako postuetatik 
ihes egiteko oso garrantzitsuak 
diren puntuak eurenganatzeko 
asmoz. Aurreko jardunaldian 

Osasunarekin Sadarren galdu 
eta gero, kale egiteko ia margen 
barik geratu dira Eibarkoak. 
Hurrengo partiduak ere bere-
bizikoak izango dira taldearen-
tzat, euren borroka berberean 
dabiltzan Huesca, Elx eta Cadiz 
izango baititu aurkari.

Emakumezkoen taldea postu 
erosoagoan dago sailkapenean 
eta eguaztenean jokatutako par-
tiduan husna berdindu zuen 
A Coruñan bertako Deporti-
vorekin. Oraingoan neurketa 
zailagoa izango dute Tenerifen 
goiko postuetarako borrokan 
dabilen Granadilla izango bai-
tute aurrez-aurre etzi, dome-
kan, 13:00etan hasita jokatuko 
den partiduan.

Bi unibertsitate-programa 
bultzatuko ditu Eibar KE-k        
Mondragon Unibertsitatea  
eta WATS Team-ekin batera

Astelehenean Ipuruan egin zuten sinaduraren aurkezpen ekitaldia.
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Lehenik eta behin, zorionak! 
Zer sentitzen duzu Sabino Ara-
na Fundazioaren saria jasota? 
Ohorea izan da. Ez nuen espero 
inondik inora ere. Ezuste han-
dia izan da. Saria zeintzuk jaso 
duten ikusita nire izena hor 
ikustea oso pozgarria da. Ha-
rro nago saria jaso dudalako, 
baina nire buruarekin baino, 
nire ingurukoek sentitu duten 
pozak harro sentiarazten nau.

Sari-banaketan esan zenuen 
irabazitakoa “balioen eta giza 
harremanen inguruko aintza-
tespena zela”. Zer dela eta? 
Egon naizen leku guztietan 
balioak eta giza harremanak 
kudeaketaren erdian jartzen 
saiatu naiz. Ez dut totalitaris-
moan sinisten. Iruditzen zait 
lidergoak ezinbesteko garran-
tzia duela instituzio baten jar-
dueran eta bere kudeaketan. 
Nik hala ulertzen dut, eta ho-
rregatik ezinbestekoa da ar-
durak ingurukoekin konpar-
titzea eta motibazioa bilatzen 
laguntzea. 

Eredu zara askorentzat, 
Amaia. Eibar Futbol taldeko 
presidente zarenetik agerian 
laga duzu emakumezkoen 
lidergoa ere posible dela ki-
rol eta enpresa esparruetan.
Ez naiz emakumeen eta gizo-
nen arteko lehian sartzeko za-
lea. Egun politikoki zuzena ez 
den arren, nik ez dut kupoetan 
sinisten. Modu naturalean bizi 
izan dut beti. Egia da nire ibil-
bidea gizonezkoen ingurune 

“Seguru nago egunetik egunera 
emakume gehiago ikusiko ditugula 
kudeaketa-lanetan”

<<< AMAIA GOROSTIZA  •  Eibar Futbol Taldeko presidentea>>>

Amaia Gorostiza enpresariari eta Eibar futbol taldeko presidenteari eman diote Sabino Arana Fundazioaren 
sarietako bat, “enpresaren arloan giza nahiz futbolaren munduan darabilen kudeaketa-eredu bikainagatik, argiro 
erakutsi baitugu berdintasuna lorgarria dela horren maskulinizatuta dauden kirol eta enpresa esparruetan”.

MARKEL REDONDO
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batean burutu dudala, baina 
ez dut arazorik izan eta gus-
tura sentitu naiz beti. Seguru 
nago egunetik egunera ema-
kume gehiago ikusiko ditugula 
kudeaketa-lanetan, futbolean 
zein bestelako esparruetan.

Zein da zure arrakastaren 
gakoa? 
Ez zait arrakasta hitza gehie-
gi gustatzen. Argi dut gauzak 
ondo joan ahal izateko taldeko 
lana behar dela, bakoitza bere 
esparrutik, eta denak helburu 
bera lortzeko elkarrekin lan 
egiteak emaitzak ekartzen di-
tuela.

Zintzotasuna, diziplina, elkar-
tasuna eta errespetua aipa-
tzen dituzu komunikabideetan 
egindako zenbait agerpene-
tan. Zergatik? 
Benetan balio horietan sinisten 
dudalako. Lehen ere esan dut, 
gauzak aurrera atera ahal iza-
teko denok batera egin behar 
dugu arraunean, bakoitzari to-
katzen zaion tokitik, baina az-
ken batean denon lanak erama-
ten du ontzia eraman beharreko 
tokira. Lan taldeari garrantzia 
handia eman diot beti. Nire gu-
rasoengandik ikasi nuen hori, 
eta egon naizen toki guztietan 
eta eguneroko bizitzan ere balio 
horiek oso presente izan ditut.

Lehenengo mailan dagoen 
emakumezko presidente ba-
karra zara. Berdintasuna lor-
tzeko bidean badago lana 
oraindik, ezta?
Izan dira beste presidente ba-
tzuk, eta seguru nago etorkizu-
nean ere izango direla. Egia da 
une honetan Lehen Mailan ni 

naizela emakume presidente 
bakarra, baina bigarren mai-
lan, adibidez, Leganesen Maria 
Victoria Pavon dago. Enpresa 
munduan gertatzen ari den 
bezala, ziur asko futbolean ere 

izango ditugu laster  emakume 
presidente gehiago. 

Nola zaintzen duzue Eibar 
Kirol Elkartean berdintasu-
naren arloa? 

Berdintasun Batzordea sor-
tu genuen orain urte batzuk, 
eta lanean dihardugu ahal du-
gun neurrian berdintasun hori 
bermatzeko. Esango nuke arlo 
horretan ere urratsak ematen 
ari garela.

Kirol arloan 2020ko 25 ema-
kume garrantzitsuenetari-
koen artean kokatzen zaitu 
iSportconnect exekutiboen-
tzako online komunitate pri-
batu globalak. Gogobetegarria 
izango da zerrenda horretan 
zure izena ikustea, ez?
Pozgarria da, bai, baina ez diot 
garrantzi handirik ematen. 
Nire jarduna baino, lan tal-
dearen jarduna saritzen dela 
uste dut, eta eguneroko lana. 
Ni azaltzen naiz hor, azkenean 
ni bainaiz Eibarko presiden-
tea, baina atzetik eta inguruan 
jende asko dago bere esparru-
tik lana ondo egiten duena. 

Etorkizun hurbil batean po-
sible ikusten duzu, zu eredu 
gisa hartuta, emakumezko 
lidergo gehiago egotea kirol 
munduan?
Nire asmoa ez da inoren eredu 
izatea. Nire ibilbidea hor dago, 
eta harro nago egin dudanare-
kin. Baten bati eredu bezala ba-
lio badio, pozten naiz, jakina, 
baina ez da hori nire asmoa. 
Seguru nago urratsak eman-
go direla, eta kirol munduan 
emakumezko gehiago ikusiko 
ditugula epe laburrean. Dagoe-
neko ari gara ikusten emaku-
mezkoen futbolak, adibidez, 
zein garrantzia hartu duen, eta 
ziur naiz beste esparruetan ere 
hori emango dela. 

“Berdintasun 
Batzordea sortu 
genuen orain 
urte batzuk, 
eta lanean 
dihardugu”

“Lidergoak 
ezinbesteko 
garrantzia du 
instituzio baten 
jardueran eta 
kudeaketan”

MARKEL REDONDO

MARKEL REDONDO
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Euri tanta bakoitzean. PERIKO IRIONDO
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ANTZEZLANAK

Euri tanta bakoitzean. PERIKO IRIONDO

otsailak 12 (barixakua) 
eta 13 (zapatua)

“KUTSIDAZU BIDEA IXABEL” 

A. Garmendiak eta P. Barcok 
egokitutako MUSIKALA

Coliseoan, 19:00etan

90 minutu / Familiarra

Demode Produkzioak

Antzezleak: Xanti Korkostegi, Ma-
ria Redondo, Ainhoa Aierbe, Inazio 
Tolosa, Karlos Nguema, Iker Huitzi, 
Joli Pascualena, Santi Romano
Zuzendaria: Patxi Barco

Juan Martin gaztea mendi puntan 
galdutako baserri batera joango da 
bere euskara maila hobetzea hel-
buru hartuta. Abesti eta abesti ar-
tean, egiaztatuko du baserrian bi zi 
direnek darabilten euskarak ez due-
la zerikusirik ikasi duenarekin. Hi-
zkuntza-arazoak izateaz gain, lan-
da-inguruneaz ere ezer gutxi daki 
Juan Martinek, eta musika bidez 
komunikatuko da Ixabel familiako 
alaba erakargarriarekin: zuhaitzak 
rap doinuan, sagarrak “a kuppela” 
abesten eta behiak dantzan.

Eibarko
44. Antzerki 
Jardunaldiak

otsailak 16 (martitzena) 
 

“REAL BOOK VOL.1” 

Loyola Garmendia eta Iñaki             
Salvadorren MUSIKALA

Coliseoan, 19:00etan

80 minutu / Adin guztientzat

Antzezleak: Loyola Garmendia 
-Apple Quartet- (ahotsa) eta Iñaki 
Salvador (pianoa)
Zuzendaria: Patxi Barco

Bat-bateko saioan bi maisuk kanta 
hautatu batzuk, zein baino zein ha-
rrigarriagoa, jo eta kantatzen dituz-
te. Lotutasunik gabeko emankizuna, 
interpreteen kalitatea eta agertokian 
darabilten konplizitatea batzen di-
tuena, beste inork ez bezalako uki-
tu dotorea emanez. Legez kanpoko 
liburua eskuetara iritsiko zaie eta 
kantaria eta piano-jotzailea, abentura 
ero eta jostagarrian, jazzeko, souleko 
eta zineko klasikoak aukeratuko di-
tuzte, Broadwayko musikala eta aire 
brasileiroekin batera.

otsailak 18 (eguena) 

“CABALLO/DOSTOYEVSKI” 

Richard Sahagunen DRAMA

Coliseoan, 19:00etan

70 minutu / Adin guztientzat

Teatro Hacería

Antzezleak: Richard Sahagun, 
Nuria Valiente, Gabriela Tena
Koruak: Eskuz Esku eta Lilura 
abesbatzak
Bakarlaria: Laura Villacorta
Zuzendaria: Richard Sahagun

80ko hamarkadako kontakizun 
sozioekonomiko gogorrean oinarrit-
zen da kontaketa, eta muntaia heroi-
naren izurri latz hark jotako Euskal 
Herriko edozein auzo edo herritako 
familia batean. Eskainitako lanak 
aukera ematen digu esparru horretan 
egunerokotik sartzeko, izenburuko 
“zaldi” horrekin topo egiteko zorte 
txarra izan zuten pertsonen kontaki-
zunaren bidez. Poetikoa eta gogorra, 
konpromiso sozial eta politikorako es-
pazio gisa hartu dezakegu antzezlana.

Egitarau osoa 
deskargatzeko
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Zertaz egingo duzu berba da-
torren asteko saioan? 
 Orain dela hamarkada batzuk 
arte oso harreman estua ge-
nuen euskaldunok naturare-
kin; haren menpe bizi ginen, 
berak hautatzen zuelako gure 
biziraupenerako ala heriotza-
rako patua. Izaki kulturalak 
garen neurrian, historiaren 
uneren batean, eta naturaren 
erabakian eragiteko, hainbat 
neurri artikulatzen hasi ginen, 
eta horrela sortu omen ziren 
erritu, sinesmen eta ohiturak. 
Negua zen, bestalde, bizirik 
irauteko urtaro zailena. Ho-
rregatik da negua erritu gehien 
praktikatzen zen sasoia. Horiei 
buruz jardungo dut hitzaldian, 
arimen gaua, solstizioa, ara-
tosteak… hobeki ezagutzeko 
eta barren-barrendik berriz 
sentitzeko.
 
Ez da kasualitatea, beraz, ne-
guan kokatzea gure artean 
bizirik dauden hainbat eta 
hainbat ohitura eta erritu.
Orain dela gutxira arte negua 
iristeak, hotza, gabezia eta pro-
brezia ez ezik, indar txarren 
ahalduntzea ere bazekarren, 
“beste aldekoena”, oso argi 
ordu gutxi izanik inoiz baino 
gehiago hedatzen baitziren. 
Ziurgabetasuna eta beldurra, 
azken finean. Bizirik irautea 
ere zalantzan jartzen zen eta 
sasoi hori gainditu beharra 
zegoen; gutxienez, kukuaren 
kantua entzun arte, urte ba-
teko iraupena bermatzen zuen 

“Orain dela gutxira arte negua 
iristeak indar txarren ahalduntzea 
zekarren”

<<< FELIX MUGURUTZA  •  Euskal Herriko tradizio, mito eta erritualen ikerlaria  >>>

Euskal Herriko ohiturak, mitoak eta erritualak ikertzen ditu Felix Mugurutza laudioarrak. Filologoa eta euskaltzaina 
da Mugurutza eta saioa Arrate Kultur Elkartean eskainiko du otsailaren 16an, arratsaldeko 18:00etatik aurrera. 
Segurtasun-neurriak zaintze aldera aforoa mugatua egongo da eta, beraz, aldez aurretik eman beharko da izena 
943200918 telefonora deituta. Ikerlari laudioarrak euskal tradizio zaharren jatorria izango du hizpide …eta kitto! 
Euskara Elkarteak antolatu duen hitzaldian. 
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ikurra. Eta hobe zen entzutean 
poltsikoan dirua izatea, ordu-
tik aurrera gabeziarik gabe bi-
zitzearen sinboloa baitzen.
 
Labur bada ere, zeintzuk dira 
Gabonak eta Aratosteak bi-
tartean sortutako erritu na-
gusiak?
Gabonetan hasten zen dena, 
argi gutxien zuten urteko egu-
netan. Etxeetako sua berritu 
egiten zen, detailez jositako 
liturgia aparta batekin. Ezin 
dugu ahaztu sua dela eguzkia-
ren etxeko errepresentazioa, 
gaizkiaren indarraren kontra 
borrokatzeko talisman bakarra 
erlijioa iritsi arte. Otsailaren 
2an ailegatzen zen Kandelaria 
eguna, erritu gehien pilatzen 
duen urteko sasoiari hasiera 
emanez. Elizako kandelak be-
deinkatzen ziren. Bolada labur 
batean piztuta egon behar zu-
ten kandelek tenpluan, botere 
osoa eskura zezaten. Horren 
ostean, ekaitzen kontra erabil 
zitezkeen, haiek uzta arriskuan 
jar baitzezaketen. 
 
Eta otsailaren 3an San Blas 
eguna ospatzen da, eibarta-
rrondako hain esanguratua 
den data.
San Blas eguna gizaki eta ani-
maliei elikagai bedeinkatuak 

emateko unea zen, modu ho-
rretan osasuna bermatzeko. 
Haria bedeinkatzea ere ohi-
tura zen, eta da orain ere, ez-
tarria urte osoan babesteko, 
sutan erretzen den arte. San 
Blas egunean artaburu bat be-
deinkatzen zen aziendarekin 
partekatzeko, bereziki idi eta 
behiekin. Ez ziren gizakion-
tzako jaki bedeinkatuak soi-
lik. Izan ere, abereak haragi 
errentagarri bat baino gehiago 
ziren, harrotasunez erakusten 
zen familia-ondare bat, no-
labait esateko. Atseden egun 

baten ondoren, beste gau ma-
giko bat dator, Santa Ageda 
bezpera, ugalkortasunaren ak-
tibazioa, kristautasunak eza-
rria bularrak moztu zizkioten 
santu baten omenez. Bizitza 
hasten da, esnatzen da. Lokar-
tutako lurra estimulatzeko ez 
dago ezer hoberik lurra errit-
mo etengabean makilekin jo 
eta koru batekin laguntzea bai-
no. Gure nagusien esanetan, 
egun horietatik aurrera has-
ten da belarra hazten, lehen 
kimuak azaltzen, hegaztiak 
ugaltzen.

 Zer daukate amankomunean 
sasoi honetako errituek?
Dena dago naturarekin lotuta, 
naturaren menpe baitzeuden. 
Negua oso gogorra izaten zen, 
eta  errituala, azken batean, 
zerbait lortu nahi duzunean 
etengabe errepikatuz egiten 
den zerbait da. Denboraren 
norabidea deskarrilatu nahi 
zuten; zortea edo patua aldatu 
nahi zuten eta euren alde jarri.  
 
Pandemiak jai eta ospakizu-
nak zapuztu dizkigu, baina  
aratosteetan gaudela ezin 
dugu ahaztu.
Garizuma bitartean ezin zen ez 
haragirik jan, ez alkoholik edan, 
ez sexu harremanik izan. “Peni-
tentzia aroa zen”, Garizuma bai-
no lehen bazegoen era guztieta-
ko gehiegikeriak egiteko tarte 
bat, eta hortik dator gaur egun 
ezagutzen dugun mozorro festa. 
Mozorroen kontzeptua, baina, 
aldatu egin da denboraren po-
derioz. Lehengo mozorroak ez 
ziren gaur egungoak bezain lan-
duak. Irudi grotesko bat egite-
ko baliatzen ziren; orain galdu 
egin dute lehen zeukaten xar-
ma. Badaukagu zertaz hitz egin 
datorren astean. Beraz, egoera 
konplikatuan bizi bagara ere, 
animatu zaitezte eta une atse-
gina igaroko dugu.

"Negua zen bizirik irauteko urtaro 
zailena. Horregatik da negua erritu 
gehien praktikatzen zen sasoia"

Kezka dantza taldea kokodantzan. FERNANDO RETOLAZA
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Lehenik eta behin, zorionak! 
Zer sentitzen duzu? Espero 
zenuen irabaztea?
Oso-oso pozik nago. Ez dakit 
irabazlea izatea espero nuen 
edo ez, baina ilusio handia egin 
dit. Uurte dexente daramatzat 
Eibartik kanpo bizi izaten, eta 
nire jaioterriko lehiaketa bat 
irabaztea ohore handia da ni-
retzat.
1.346 euroko saria irabazi 
duzu, ez da gutxi. Zer egin-
go duzu irabazitakoarekin?
Egia esan, diru-kantitate han-
dia da, eta asko eskertzen da. 
Izan ere, oro har, oso gutxietsita 
dago artiston lana, jendeak ez 
dio behar duen balioa ematen. 
Horregatik diot horrelako sa-
riak oso ondo daudela, mundu 
honetan gabiltzanak horrela-
koei esker egiten baitugu au-
rrera. Irabazitakoa aurreztea 

da nire helburua, behar du-
danean hor izateko.
Nolatan erabaki zenuen lehia-
ketan parte hartzea?
Gertuko baten bitartez izan 
nuen lehiaketaren berri. Parte 
hartu ahal izateko baldintzak 
betetzen nituela ikusita, logoti-
poa sortzera animatu nintzen.
Zenbat denbora eskaini diozu 
lanari? Nola antolatu duzu 
denbora?
Horrelako lanei nahiko denbora 
eskaini behar izaten zaie. Nahiz 
eta kanpotik logo bat besterik 
ez dela ematen duen, horren 
atzean lan handia dago. Logo-
tipo batekin oso modu argian 
irudikatu behar da esan nahi 
dena, kasu honetan, Eibar-
ko hiriaren historia. Emaitza 
ona lortzeko, ezinbestekoa da 
hainbat proba egitea: kolorea, 
tipografia...

Nola bururatu zitzaizun disei-
nuaren ideia? Zer irudikatu 
nahi izan duzu logotipoarekin?
Eibarrek hiri moduan zer iru-
dikatzen duen azaldu nahi izan 
dut logotipoaren bitartez. Oi-
narrizko elementu gisa, eta gai-
nontzeko beste guztiak batuz, 
tokiko armarriaren San Andre-
sen gurutzea dago; hiriaren 
izenaren zati bat osatzen due-

na. Goiko zatian sua dago, San 
Juan jaietako sua ordezkatzen 
duena. Bere ezkerrean, kolpe-
karia dago, Eibarren egindako 
armak islatzen dituena, baita 
armagintza sektorea ere. Bere 
eskuinean, goitik begiratuta 
dultzaineroak daude, San Juan 
zaindariaren jaien hasierako 
ekitaldiaren elementu adie-
razgarria.
Irabazi duzu inoiz estilo horre-
tako lehiaketarik, edo lehen 
aldia da?
Lehen aldia da horrelako lehia-
keta batean parte hartzen du-
dana. Oso gogobetegarria da, 
lehen aldia izanda, irabazle 
suertatzea. Baina oraindik 
ere pozgarriagoa da jakitea 
nik diseinatutako logotipoa 
hiria ordezkatzeko elementu 
gisa erabiliko dela hemendik 
aurrera. 

“Artiston lana, oro har,  
oso gutxietsita dago”

ANDREA GARCIA • LOGOTIPO LEHIAKETAKO IRABAZLEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Udalak Eibarko hiriaren 675. urteurrenaren logotipoa diseinatzeko lehiaketa jarri zuen 
abian, eta Andrea Garcia 21 urteko gaztea izan da irabazlea. Guztira 11 lan aurkeztu 
dira eta epaimahaiak horietatik hiru hautatu zituen herri-bozketa bidez irabazlea 
aukeratzeko. “Eibarko 675. urteurrenaren oroipena” izena jarri dio artistak bere lanari.

Eibarren Akebaik iaz egin-
dakoaren berri emateko me-
moria prestatu eta bere webgu-
nean (akebai.eus) eskuragarri 
ipini du, akekideen batzarrik 
ere egin ez denez, urtean ze-
har egindakoaren berri ema-
teko. Azaldu dutenez, “2020. 
urtea gogoan izango dugu, zo-
ritxarrez, denok luzaroan. Ake-
bairi dagokionez ere ez da urte 
erraza izan, eta pentsatutako 
hainbat ekintza ezin izan dira 

aurrera eraman. Segurtasun 
neurriak ez ezik, herriko giroa 
eta herritarren egoera eta ani-
moa ere aintzat hartu behar di-
rela iritzita, egitasmo batzuk 
bertan behera laga dira eta bes-
te batzuk egokitu”. 

Urte latza eta zaila izan arren,  
2020ak ere laga dizkigu oroit-
zapen on batzuk eta, horiek go-
goratzeko, iazko ekimenetako 
argazkiekin bideoa ere pres-
tatu dute.

2020ko memoria eta egindako 
jarduerak biltzen dituen bideoa 
sarera igo ditu Eibarren Akebaik
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Eibar sortu zela 675 urte bete ziren aurreko barixakuan, 
otsailaren 5ean, eta urteurrena ospatzeko, Eibarko Ar-
magintzaren Museoak gure herria nola sortu zen azaltzen 
duen bideoa egin du, Leire Kareagaren marrazkiekin; Udal 
Dibujo Eskolako irakasleak Javier Elorzaren “Eibar: oríge-
nes y evolución, s.XIVal s. XIV” liburua eta Xabier Untze-
tabarrenetxearen marrazki originala hartu ditu oinarri 
modura, gure herriaren sorrera marrazki bitartez konta-
tzeko. Bideoa eta irudiak Museoaren harreran egongo dira 
ikusgai otsailean eta interneten ere ikusgai dago, Museoa-
ren YouTube kanalean (euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta 
frantsesez).

Domekan amaituko da “Gaiz-
ki-ulertu” lehiaketan parte 
hartzeko epea. Udalak, Eibarko 
Udal Euskaltegiarekin eta AEK 
Euskaltegiarekin lankidetzan 
antolatu duen lehiaketan parte 
hartzeko euskara eta gaztelania 
edo euskara eta beste hizkun-
tzaren bat erabiltzean gertatutako gaizki-ulerturen bat 
kontatu behar da. Parte-hartzea irekia da, eta gehienez ere 
200 karakteretan (5 lerro) kontatu behar da gaizki-ulertua. 
Behin idatzita, e-posta bidez bidali behar da, helbide haue-
tako batera: euskara@eibar.eus, euskaltegia@eibar.eus 
edo eibar@aek.eus. Informazio gehiagorako, eibar.eus web 
orrian begiratu daiteke.

Gaur arratsaldean zabalduko dute “2 begirada” (“2 mira-
das”) izeneko erakusketa Portalean. Bertan bi artistaren 
lanek, Aitor Etxeberriaren eskulturek eta Aitor Sarasketa-
ren pinturek, bat egingo dute, areto bakarrean, elkarrekin 
ikusteko aukera eskainiz. Martxoaren 7ra arte joan daiteke 
ikustera, martitzenetik domekara, 18:30etik 20:30era. 

Eibar nola sortu zen marrazki bidez 
azaltzeko bideoa egin du Museoak

Gaizki-ulertu lehiaketa amaitzear

“2 begirada” erakusketa Portalean

Deba eskualdeko euskera bul-
tzatzeko asmoz Badihardugu 
Deba Ibarreko Euskara Elkar-
tea sortu zela 20 urte bete dira 
eta urteurrena kantuan ospatu 
dute. Urtebetez hainbat bile-
ra egin ostean, 2000. urtearen 
amaieran sortu zen Badihardu-
gu, Portalean elkartu ziren 60 
bat lagunen eskutik eta Serafin 
Basauri presidente zela. 

Badihardugu 1990eko ha-
markadan Deba Ibarrean izan-
dako lan sakon eta ixilaren on-
dorio izan zen. Besteak beste, 
Estepan Plazaolak eta Fernan-
do Muniozgurenek urteetan 
egindako beharraren emaitza. 
Harrezkero, eskualdeko euska-
raren inguruko hainbat lan ka-
leratu ditu elkarteak eta “Eus-

kalkian idazteko irizpideak” ere 
osatu zuen. Gainera, hainbat 
arlotako lanak ere kaleratu ditu 
Badiharduguk: gazte hizkera, 
ahozko jarduna, hizkuntza-
erabilera, adizkiak, kantak eta 
jolasak... Baina, batez ere, he-
rri-hizkeren eta ahozko jardu-
naren bilketan eta hedapenean 
egin du lanik handiena, Euskal 
Herriko Ahotsak proiektuaren 
bidez. 2018an Gipuzkoako Foru 
Aldundiak ematen duen Abba-
dia Saria ere jaso zuen Ahotsak.
eus-ek, eta ekitaldi hartan Juan 
Martin Elexpuruk idatzitako 
kanta abestu zuen Ainara Or-
tegak. Hori da aukeratutako 20. 
urteurrena ospatzeko eta elkar-
tearen inguruko lagun batzuk 
kantuan ipintzeko. 

Pagatxa elkartearen eskutik zine-forum saioa egingo dute gaur, 
18:30ean Portalean. Tonie Marshall zuzendariaren “La número 
uno” filma ikusi eta, jarraian, solasaldia egingo da. Sarrera librea 
da, baina gehienez 28 lagunentzat tokia dago.

Badihardugu Euskara Elkarteak 
20 urte bete dituela ospatzeko 
kantuan aritu dira

Zine-forum saioa gaur Portalean
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ZERBITZUAK

• Juana Sarasua Uribarri. 89 urte. 2021-2-6.
• Isabel Albizu Agirrebeña. 92 urte. 2021-2-7.
• Eloisa Cepeda Murias. 84 urte. 2021-2-9.

Hildakoak

• Oihan Oteiza Aristi. 2021-2-1.
• Udane Pacho Mendez. 2021-2-4. 
• Adriana Gallastegi Ruiz. 2021-2-6.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 12
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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

DOMEKA 14
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ASTELEHENA 15
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

MARTITZENA 16
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUAZTENA 17
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 18
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 19
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

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

ZINEA COLISEO 
1 ARETOA

• 13an: 16:00
• 14an: 16:00, 19:00
• 15ean: 19:00

“Mi niña”
Zuzendaria: Lisa Azuelos

2 ARETOA
• 13an: 18:00 (1 aretoa)
• 14an: 16:00, 19:00
• 15ean: 19:00

“El padre”
Zuzendaria: Florian Zieler

ANTZOKIA
• 13an: 16:00, 18:00 (2 aretoa)
• 14an: 16:00, 19:00
• 15ean: 19:00

“El chico”
Zuzendaria: Charles Chaplin
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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, MARILUZ!!! 
Hillaren 9xan 90 urte 
bete dozuz-eta!!! 
Ederren-ederrena!!! 
Maite zaittuen 
famelixakuen partez!

Zorionak, JON, mutil 
haundi, bixar 9 urte 
egitten dozuz-eta!! 
Patxo haundi bat.

Zorionak, OIER, 
atzo  8 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, HAIZEA, 
hillaren 10ian 
urtetxua bete 
zenduan-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ASIER Agote 
Ramirez, hillaren 
9xan 6 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez. 

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, ANE Biribai, 
martitzenian 7 urte 
bete zenduazen-eta. 
Etxekuen eta, batez 
be, Pabloren partez. 

Zorionak, HELENA, 
bixar 8 urte egingo 
dozuz-eta. Primerako 
eguna pasau! Patxo 
erraldoi bat etxekuen 
eta, batez be, 
Martinen partez. 

Zorionak, ANE 
Garcia Murgoitio! 
Martitzenian 8 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundixak 
etxeko txapeldunari.

Zorionak, UXUE!!! 
Domekan 6 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu potolo bat 
etxekuen eta, batez 
be, Maialenen partez!

Ayy,y gure ANDRES. 
Zorionak Legarreko 
semiari. Honezkero 
16 urte. Jarraittu 
beti bezain alai eta 
palmera pare bat 
kuadrillaren partez.

Ongi etorri, ADRIANA Gallastegi Ruiz, hillaren 
6xan gurera etorri ziñan-eta. Zein ondo zaintzen 
zaittuen MARTINek. Zorionak etxekueri.

Zorionak, SUHAR, ZIORTZA eta XARE!! Egun 
hauetan urtiak betetzen dozuez-eta... Musu 
potoluak famelixa guztiaren partez!!

Zorionak, NXXXIA, Nos crum ut interen ductast? 
Oximurnique intiam et? quam in tatum esenat 
furoximpl. Cipti

Gure foballarixak 5 urte bete zittuan 8xan. 
Jarraittu holan!! Asko maite zaittugu, JON!! 
Aitxitxa, amama, aitta, ama eta, batez be, zure 
arreba CLAUDIAren partez. Zorionak!!!!

Ongi etorri, MANEX, urtarrillaren 22xan aillegau 
ziñalako. Zorionak, aitatxo Igor, amatxo Nekane 
eta, batez be, zure anai nagusixa dan OIHANeri; 
berak bai zainduko zaittuela beti.

Zorionak, OIER (domekan 8 urte) eta MARIA 
JOSE (hillaren 16xan)! Ondo-ondo ospatu zeuon 
urtebetetzia. Musu haundi bat danon partez.

60 urte alkarrekin! Eredu izugarrixa zarie 
danontzat.  Jarraittu holan, bikote! Etxeko 
guztion partez, zorioooooooonak!!!!! 
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

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

3.2. Errentan
 • Lokala/gela alokagai Ugan Klubean. 
Fisioterapiarako edo masajeak egite-
ko aproposa. Tel. 943820452.

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta beste edozein laneta-
rako. Tel. 632015850.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 658398474.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 634256471.

 • Emakumea eskaintzen da umeak edo 
nagusiak zaintzeko eta garbiketa la-
nak egiteko. Tel. 661874548.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (habilitazioa ziurtagiriare-
kin) eta garbiketak egiteko. Baita aste-
buruetan ere. Tel. 681013032. 

 • 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. 

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

5. IRAKASKUNTZA¡

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

5.2. Eskaintzak
 • Klase partikularrak ematen ditut. LH, 
DBH eta Batxilergoa. Tel. 678937827.  

 • 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.






