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09:00 Ongietorria/ irekiera
09:10 “Koronabirusa eta euskara”
  Maialen Lujanbio, bertsolaria  
09:15 “Nola indartu ahozkoa gure ikastetxeko errealitatearen arabera?   

 Hainbat ikerketa mintzagai”
  Olatz Bengoetxea, Soziolinguistika Clusterreko ikerlari eta teknikaria
10:00 “Twitterreko euskal komunitatearen eduki azterketa pandemia garaian”
  Joseba Fernandez de Landa EHUko HiTZ zentroko ikerlaria
10:45 “Euskarazko komunikabideen itsasgora eta itsasbehera sindemikoak  

 nstagram  Net ix  hatsApp  eta gu ” 
  Libe Mimenza, Euskal Hedabideen Behategiko koordinatzailea
11:30 ATSEDENALDIA
12:00 “Astixa eta jolasa umeen bidelagun”
  Enaitz Alberdi eta Alaitz Andonegi Astixako animazio zerbitzuetako  

 hezitzaileak
12:25 “Pandemia sasoian ere, gurasoak eskolara”
  Sorkunde Juaristi Eibarko Udal Euskaltegiko irakaslea, 
  Jone Olaizola Eibarko AEK-ko irakaslea, eta Junkal Txurruka 
  Eibarko Udaleko Euskara teknikaria
12:50 “Gurasoak Berbetan: familia erabilera sustatzen COVID-19 sasoian”
  Maider Aranberri ...eta kitto! Euskara Elkarteko idazkaria 
  eta euskara teknikaria
13: 20 “Eskola kirolaren egoera pandemian”
  Eneko Garcia Eskola Kiroleko koordinatzailea
13:45:  Agurra
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Eskutitzak Astean esanak

NARRUA KENDU.- Xemeiko barik laga. Gaztelerazko ‘ dejar sin blanca’. “Kontuak egitterakuan 
hillaren azkenian, narrua kendu detse gizajuari”.

NARRUGORRIRIK.- Bilutsik. “Diru guztia lapurtu eta kamiño baztarrian narrugorririk laga 
dute gizajua”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Futbol berria, antzinako errezetak

Futbolak aldaketa nabarmena izan du. Zaletuak baztertuak izan dira, 
baina ez bakarrik pandemiaren eraginez: negozioak aspalditik eraba-
kita zuen zaletuak ez zirela garrantzitsuenak, telebistako plataformen 
bazkideak baizik. Gutxiespen hori ondo igarri da astelehenetan jarrita-
ko partiduetan, bapatean aldatutako ordutegietan, zaletuei bere taldea 
ikusteko bidaietan jartzen dizkieten oztopoetan, eta abar. 

Eibar K.E. partaidea den futbol berri horretan zaletuak duen garran-
tzia ikusita, amorru biziz, bizkarra ematea errazena izango litzateke. 
Baina hainbeste urtetan egindako lana bertan behera gelditzeak ez du 
merezi. Babes hori handiagoa izan beharko litzateke taldeari gauzak 
okertzen zaizkionean, betiko jarrerarekin.

Beraz, futbol berrian antzinako errezetak erabiltzea proposatzen 
dugu. Etsipenean ezin gara jausi, gelditzen den denboraldian ilusioz 
beteta agertu behar gara eta taldeari gure babes guztia erakutsi behar 
diogu. Zaletuak izan behar gara jokalariei animo guztiak bidali behar 
dizkiegunak, eurekin bat gatozela adieraziz eta helburua lortuko dutela-
koan konfiantza dugula erakutsiz.

Zaleen historian erronka garrantzitsuaren aurrean gaude: gure etxea 
den Ipurua futbol zelaian sartzen lagatzen ez digutenean, taldea anima-
tu behar dugu. Baina kanpotik egiten dakigunarekin (balkoietan bande-
rak jarri, sare sozialetan gure babesa adierazi…) eta asmatuko duguna-
rekin, ziur gaude jokalariak motibatzea lortuko dugula. Denboraldiaren 
amaieran emaitza zein izan den ikusiko dugu, baina behintzat ez dadila 
idatzita gelditu eibarzaleek, COVID gaixotasunaren urtean, taldeari 
bizkarra eman ziotela. Aberasgarriagoa izango da historian adierazten 
bada eibartarrek duten izaera behargin, borrokalari eta solidarioarekin 
zailtasun guztiak gainditzeko gai izan zirela, mailari eusteko funtsezko 
aktore bihurtuz eta lorpen garrantzitsuagoak eskuratzeko oinarriak 
finkatuz. Eta, holan ez bada, jasota gelditu dadila eibarzaleak, helburua 
lortzeko saiakeran hustu zirela.

Gora Eibar!!! Denok batera lortuko dugu!! 
Eskozia La Brava

“Hemendik urtebetera pandemiaren eragin dramatikoenak 
gaindituta egongo dira, birusa mundu osotik desagertuta egon ez 
arren. Zalantza bakarra da kutsatzeak zerora jaitsiko diren edo, 
bestalde, gaixotasun endemikoa bihurtu eta jendea txertatzen 
jarraitu beharko dugun maila handiago edo txikiagoan. Idealena 
izango zen birusa ez kutsatzea gizakion artean. Eta dendak berriro 
zabalduko dira eta ekitaldi publikoak bueltatuko dira, beti ere 
populazioaren %70 gutxienez txertatuta badago. Aurtengo udan 
bertan gauzak normaltasunera itzuliko dira, neurri handian. Eta 
2022an normaltasuna ia osoa izango da arlo gehienetan”.

BILL GATES, Microsoft-eko sortzailea

"Hamar urtetan guztiok eramango ditugu mezuak, berriak eta 
argazkiak jasoko dituzten poltsikorako ordenagailu pertsonalak; 
ez hori bakarrik, euren bidez kalean hartutako kafea ordaindu 
ahal izango dugu. Eskolumeek euren etxerako lanak ordenagailuz 
egingo dituzte, liburutegiak edo museo-artxiboak kontsultatzeko 
aukerarekin, eta ludopatek euren etxeko sofatik jokatu ahal izango 
dute Las Vegaseko kasinoetara joan barik. Bisionariotzat hartzen 
banaute ere, nik ez dut teorizatzen; ahalegintzen naiz praktikara 
eramaten burura etortzen zaidana. 60 urte betetzen ditudanean 
nire fortunaren %98 ikerketara eta karitatera zuzenduko dut, ez 
zaidalako zuzena iruditzen nire ondorengoek guzti hori hereda-
tzea”.     

BILL GATES 199 an , ordurako AEB-etako aberatsena zen
-Microsoft-eko zuzendaritza laga berri du-
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Ia 46 milioi euroko Udal aurrekontua onartu zuen Udalbatzak, 
PSE-EE eta Elkarrekin Podemosen aldeko botoekin, EAJ-
PNVren abstentzioarekin eta EH Bilduren ezetzarekin. Aldi 
supermerkatua zabaldu zuten Otaola etorbidean. 40 zuhaitz 
landatu zituzten Zuhaitz Eguna ospatzeko Iturburu ikastolaren 
parean. Udala akusazio partikularra izango zela jakinarazi zuen 
Zaldibarko zabortegiaren auzian. Gipuzkoako Eskolarteko 
xake txapelketak hartu zituen Eibarko Klub Deportiboak bere 
lokaletan. Egogain Gerontologia Zentroko beharginek itxialdia 
egin zuten bertako egoera salatzeko. Euskal Udalekuetan izena 
emateko epea zabaldu zuten. Herriko emakumezkoen triatloi 
talde osatu berria bigarren izan zen bere debutean Mungiako 
duatloian.   

1- Egogain Zentroko beharginek protesta egin zuten.
2- Zuhaitz Egunean 40 zuhaitz landatu zituzten.
3- 46 milioiko Udal Aurrekontua onartu zuten plenoan.
4- Aldik supermerkatu berria zabaldu zuten Otaolan.
5- Emakumeen triatloi talde osatu berriaren debuta.
6- Probintziako xakelari gazteenen txapelketa Deporren.

1 2

3

4

5 6
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>>>  Miguel de los Toyos al-
kateak agerraldia egin zuen 
eguazten goizean, 13 urteko 
agintaldiaren ostean kargua 
lagako duela ofizialki jakina-
razteko.  Jon Iraola PSE-EEko 
udal-taldeko bozeramaileari es-
kaini dio kargua, 2023. urteko 
udal-hauteskundeetara begira 
egindako mugimenduan. De 
los Toyosek 2008. urtean har-

tu zuen herriko aginte makila 
Iñaki Arriolaren eskutik, an-
tzeko egoera batean, eta laster 
hasiko da Eusko Jaurlaritzan 
lanean, Arriolak gidatzen duen 
sailean, Lurralde Plangintzako 
sailburuorde gisa.

De los Toyosek adierazi due-
nez, “ez da erabaki erraza izan, 
baina bai ondo pentsatutakoa”. 
Alkate berriaren izendapena 

“lehenbailehen” izango da: 
“Gaur aurkeztu dudan dimi-
sioaren berri emateko plenoan 
Alberto Albistegi alkate-ordea 
jarduneko alkate izatera pasa-
tuko da zuzenean. Udalbatza 
hori martxoaren 4an egitea au-
rreikusi dugu eta telematikoa 
izango da. Eta horren ostean 
alkate berria aukeratzeko ple-
noa egingo da, modu presen-
tzialean, botazioa sekretua izan 
behar delako. Pleno horretan 
zinegotzi karguari uko egingo 
diot eta, nere ordez, Ander Cu-
riel sartuko da”.

Miguel de los Toyos alkateak 
dimisioa aurkeztu du

ANA BELEN VILAK 
IRABAZI DU 
INSTAGRAM BIDEZ 
EGINDAKO ZOZKETA
Aurreko eguenean @gazte-
kitto eta @helmethouses-
tore Instagrameko pro lek 
elkarlanean zozketa bat 
jarri zuten martxan. Argi-
talpenak 1.269 ikustaldi eta 
274 parte-hartze izan ditu 
astebetean. Atzo jakinarazi 
zen emaitza sare sozialen 
bitartez, eta Ana Belen Vila 
Cid (@anabelen) izan da 
zozketatutako botilaren ira-
bazlea. Hemendik aurrera 
...eta kitto!-k aukera emango 
die inguruko komertzio zein 
enpresei horrelako zozketak 
egiteko. Informazio gehiago 
nahi duenak 943 20 67 76 
telefono zenbakira deitu 
edo publizitatea@etakitto.
eus helbide elektronikora 
idatzi dezake.

AUTUAN
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>>>  Gipuzkoako Minbiziaren 
Aurkako Elkartea “Minbizia-
ren Aurkako Astea ospatzen 
ari da eta Debabarrenerako an-
tolatu dituzten jardueren berri 
eman zuten astelehenean, el-
karteak Ardantza kalean duen 
lokalean. Egunotan, besteak 
beste, tailerrak, hitzaldiak eta 
mahai-ingurua egin dira Eibar 
eta inguruko herrietan, min-
biziari lotutako gaiei buruzko 
azalpenak emateko eta, egita-
raua agurtzeko, gaur arratsal-
dean, 18:00etan Iñaki Peñak 
zuzendutako “Aulki hutsak” 
dokumentala proiektatuko 
dute Portalean eta, ondoren, 
solasaldia egingo da.

Ekintza hauez gain, otar so-
lidarioa zozketatuko du elkar-
teak. Horretarako rifak ipini 
dituzte salgai Debabarreneko 
herrietako dendetan, euro ba-
ten truke, eta zozketa martxoa-
ren 10ean egingo dute.

Astelehen goizeko agerral-
dian, bestalde, Debabarreneko 
Minbiziaren Behatokiaren da-
tuen berri eman zuten: 2020an 
Eibarren 550 kasu egon ziren, 

Elgoibarren 218, Mendaron 32, 
Mutrikun 97 eta Soraluzen 77.

Gipuzkoako Minbiziaren 
Aurkako Elkarteak Eibarren 
duen egoitzan doako lagun-
tza psikologikoa ematen da eta 
gaixotasuna eramangarriagoa 
izateko laguntza ere eskaintzen 
dute, besteak beste. Gainera, 
prebentzio-kanpainak egiten 
dituzte, tumore ezberdinak 
saihesteko. Prentsaurrekoan 
emandako datuen arabera, az-
ken hamarkadan Gipuzkoan 
%15 igo dira minbizi kasuak.

>>>  Alkatetzaren Ebazpen 
bidez Eibarko Udalak onartu 
berri duen 2021-2023 Komu-
nikazio eta Gardentasun Pla-
naren aurkezpena egin zuten 
martitzenean Ana Telleria Go-
bernua Zabalik Ordezkaritza-
ko zinegotzi arduradunak eta 
Pedro Irusta Komunikazio eta 
Gardentasun teknikariak. Azal-
dutakoaren arabera, plan ho-
rri esker erakundearen barne 
zein kanpoko komunikazioa 
hobetu eta udal-gardentasuna 
bultzatu nahi dute. Onartuta-
ko dokumentuak 2016-2019 
aldirako lehenengo komuni-
kazio-estrategiari jarraipena 
ematea ahalbidetzen du, baita 

erakundeak 2017an egindako 
gardentasun-estrategiari ere.
Aurkeztutako emaitza, estra-
tegia eta beste guztiak zehatz 
kontsultatzeko aukera egongo 
da laster, plana udalaren web-
gunera igo bezain laster.

>>>  Eibar Merkataritza Gune 
Irekiak antolatuta, neguko au-
keren azoka dago martxan as-
telehenaz geroztik “factoring” 
delakoarekin bat egin duten 32 
dendetan. Pandemia dela eta,  
bakoitzak bere dendan egingo 
ditu eskaintza bereziak, bihar 
arte. Parte hartzen ari diren 
dendak Askasibar, Bambi, Bur-
bujas y Mas, Cedry, Comercial 

Zabala, Corral, Designed by 
Nona, Dirdai, Eleven Moonth, 
Eskulan, Farmacook, Farma-
lur, Federopticos Igmar, Gra-
tzina, Guby-Birjiñape, Guby-
Zuloagatarren, Helmet House, 
Ikusi, Izane, Jauregui, Kopiña, 
Lahidalga, Leder, Los Chicos, 
Marais, No Comment, Oinbe-
rri, Oskarbi, Trikeba, Twins, 
Txukuna eta Vieco dira.

Iñaki Peñaren “Aulki hutsak” 
dokumentalarekin agurtuko 
dute gaur Debabarreneko 
Minbiziaren Kontrako Astea

Udalak 2021-2023 Komunikazio 
eta Gardentasun Plana onartu du

Bihar amaituko dira “Factoring” 
azokako eskaintza bereziak

>>>  ELAk, LABek eta STEILA-
Sek deituta, aste honetan hiru 
greba egun egin dituzte Hau-
rreskolak Partzuergoko langi-
leek. Astelehen, martitzen eta 
eguaztenerako deitu dituzten 
lanuzteek jarraipen handia izan 
dutela adierazi dute sindika-
tuetako ordezkariek eta, euren 
arabera, langileen %72 inguruk 
egin du grebarekin bat. Horre-
kin batera, Hezkuntza Sailari 
negoziazio kolektiboa eskatze-
ko mobilizazioak egin dira herri 
askotan. Eibarren, martitzen 
goizean kotxe-karabanan ibili 
ziren eta arratsaldean, berriz, 

kontzentrazioa egin zuten Un-
tzagan. Eta eguaztenean Gastei-
zen mobilizatu ziren, Hezkuntza 
Sailari negoziazioa eskatzeko. 

Hauek dira, besteak beste, sin-
dikatuen eskakizunak: Par-
tzuergoaren doakotasuna eta 
integrazioa Hezkuntza Sailean, 

lortutako akordioak errespeta-
tzea eta betetzea, lan-hitzarmen 
berriaren negoziazioa abiatzea, 
langileen behin-behinekotasun 
tasarekin bukatzea eta lanpos-
tuak egonkortzea eta aurrekon-
tua handitzea.

Haurreskolak Partzuergoko 
langileak hilabeteak darama-
tzate euren etorkizunaren alde 
borrokan eta, Hezkuntza Sai-
lak deitu zuen azken mahai ne-
goziatzailetik bi hilabete pasa 
eta gero oraindik ere berririk 
jaso ez dutela ikusita, berriz 
grebara joatea erabaki zuten 
astelehenean. 

Haurreskoletako grebak jarraipen zabala izan du
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>>>  Ikasle Abertzaleak gazte 
erakundeak  antolatuta, bihar 
Herri Eskolak egingo dituzte, 
ikasturte honetan hirugarre-
nez. Oraingo honetan, ikas-
leen infantilizazioa izango dute 
hizpide eta aztergai. Eibarren 
11:30etik aurrera “Zergatik in-
fantilizatzen gaituzte?” izen-
buruko tailerra egingo dute, 
Arrate Kultur Elkartean (1. so-
lairuko lokalean). Antolatzai-
leek azpimarratu dutenez, osa-
sun-neurri guztiak bermatuko 
dira eta jendea parte hartzera 
animatu nahi dute.

Biharko Herri 
Eskolak antolatu 
dituzte Kultun

>>>  Eibarko Pentsionisten Tal-
deak manifestazioa deitu du as-
telehenerako, 12:00etan Untza-
gatik hasita. Pentsio duin eta 
publikoak aldarrikatzeaz gain, 
batez ere genero-arrakala ber-
tan behera lagatzea eskatuko 

dute mobilizazioan. Azken hiru 
urte hauetako mobilizazioetan 
1.080 euroko gutxieneko pen-
tsioa, pentsioak KPIaren arabe-
ra igotzea eta 1.200 euroko lan-
gileen gutxieneko soldata (LGS) 
eskatzen dituzte, besteak beste.

Asteleheneko manifestaziorako 
deia egin dute pentsionistek

TUTULUMENDI
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Zenbat entzun dugun Irani 
buruz eta zer gutxi dakigun 
herrialde persiarrari buruz. 
Batzuetan onak gara ez daki-
gunaz berba egiten, baina lasai, 
artikulu honetan Iran hobeto 
ezagutuko dugu Mohamma-
dreza Vakiliri esker. Tehera-
nen jaio zen, Irango hiriburuan, 
eta Behrooz ezizena jarri zioten 
jaiotzerakoan. “’Beh’ silabak 
onena esan nahi du eta ‘rooz’-
ek eguna. Gaitzizenak esan nahi 
du egun bakoitza onena izango 
dela, gutxi gorabehera, eta bai-
ta zorte handia duen pertso-
na”. Behrooz Teherango biz-
tanle bat gehiago zen 15 milioi 
lagunen artean, hiriburuaren 

iparraldean bizi zenean. “Al-
borz mendilerroa begi-bistan 
nuen”. Berak ez du eskiatzen, 
baina ping-pongean nahiko ona 
dela dio. Dena dela, hiriburutik 
hurbil dauden mendietan jende 
asko ibiltzen da eskiekin mal-
dan behera.

Lau estazio egun berean
Iran herrialde handia eta ani-
tza da, baita klimari dagokio-
nez ere. “Sasoi honetan, urtaro 
guztiak bizi ahal ditugu egun 
berean”. “Hegoaldean uda giroa 
dago, mendebaldean negu go-
rria, iparraldean (Teheranen) 
hemen egiten duen antzeko 
eguraldia dago”, dio. “Irango 

iparraldea, adibidez, Euskal 
Herriaren antzekoa da, berdea 
eta menditsua, eta kosta du”, 
dio Kaspiar itsasoa aipatuz, “ho-
rregatik gustatzen zaizkit hain-
beste Eibar eta Euskal Herria”.

Euskal Herriaz maiteminduta
Iranek tirabira askoko harre-
mana bizi du AEB-rekin eta 
horrek asko baldintzatzen du 
hango bizimodua, batez ere 
Donald Trumpen gobernuak 
ezarritako zigorren ondorioz. 
“Nire bizitza beste herrialde 
bateko presidente baten era-
bakien mendean dago”, dio 
Behroozek. Egoera horretan, 
Euskal Herriaz maitemindu 
zen telebistaren bitartez eta 
etortzea erabaki zuen. Gaine-
ra, ingeniari mekanikoa da eta 
asko daki makina-erremintaren 
inguruan. Beraz, Euskal He-
rria toki perfektua zen bera-
rentzat. “Zortea izan nuen bisa 
lortzeko eta orain dela hiru urte 
etorri nintzen”, diosku. IMH-n 
masterra egiten dihardu orain 
eta amaitzerakoan lanean has-
tea da bere helburu nagusia. 
“Horretarako, euskara ikasten 
dihardut, baina ez dut nahi eus-
kaldun bat gehiago izan, bes-
te barik, zerbait gehiago eman 
nahi diot euskal gizarteari, 
ekarpenak egin”.

Talka kulturala
Behroozek Euskal Herria maite 
du, hemen bizi nahi du, baina 
egokitze-prozesua ez da erraza 
izan: “Asko gustatzen zait gau-
za berriak ezagutzea eta espe-
rientzia berriak bizitzea, baina 
hasieran talka kulturala igarri 
nuen eta hainbat gauza ulertzea 
kostatu zitzaidan. Poliki-poliki 

egokitzen joan naiz eta kontu-
ratu naiz ni ohitu behar naizela 
hemengo gizartera eta ez alde-
rantziz”. Hala ere, harremana 
norabide bietan elikatu behar 
da eta bizikidetza egokia lor-
tzeko gizarte euskaldunak bere 
burua gehiago zabaldu beharko 
luke Behrooz bezalako pertso-
nak jasotzeko eta ezagutzeko. 
“Jendea bere jatorriagatik, kul-
turagatik edo erlijioagatik be-
reiztea ez zait gustatzen. Nire 
laguna bazara, beti izango duzu 
nire babesa”.

Elikagai hotzak eta beroak
Iran historia luzeko herrialdea 
da eta kultura eta ohitura ez-
berdinak dituzten biztanleak 
ditu: arabiarrak, kurduak, ar-
meniarrak… Horrela, gastrono-
mia aberatsa du, mota askotako 
jakiekin. Hemen erabiltzen ez 
diren osagaiak erabiltzen dituz-
te eta Behroozek igarri du alda-
keta zentzu horretan. “Asko ar-
galdu naiz”, dio umoretsu. Bere 
jaioterriko janariak prestatzen 
saiatzen da, nahiz eta osagai 
batzuk ez aurkitu. Hemengo 
jakiak gustatzen zaizkion arren, 
ez du ulertzen gauza batzuk 
nola jaten ditugun. “Guretzat 
elikagai hotzak eta beroak dau-
de, tenperaturarekin zeriku-
sia izan gabe”, bere berbetan. 
“Adibidez, zuek lehenik arraina 
jan dezakezue, guretzat elika-
gai hotza dena, eta gero, pos-
trean, yogurra, beste elikagai 
hotz bat. Elikagai hotz gehiegi 
jateak sabelean kalte egiten du”. 
Horregatik, bere ustez, elikagai 
beroak (piperrak, azukrea edo 
txokolatea, adibidez) elikagai 
hotzekin konbinatu beharko 
lirateke oreka lortzeko.

Herrialde bi 
ditu Behroozek

Behroozek Sa adiren poema esan digu persiarrez  EKHI BELAR

“Gizaki guztiak gorputz beraren parte gara.
Bizitzak gorputz-adar bati eragiten dionean,

gorputzaren beste atalek berdin sufritzen dute.
Besteen minak ez badizu kalte egiten,

ez duzu merezi gizaki deitzea”
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Elkartearen bisio nagusia 
gure azpieuskalkia azter-
tzea, jorratzea eta herrita-

rren artean zabaltzea da, bide 
batez, euskara bera aberastuz 
eta indartuz, eta betiere eus-
kalkiaren esparrua eta euskara 
batuarena osagarri izan behar 
direla jakinez. Era berean, Ba-
diharduguren lan-ildo nagu-
sia, ahozkotasuna lantzea eta 
euskararen erabilera ziurta-
tzea da, batez ere, gazteengan 
eraginez.

Eskualdeko euskaltzaleen 
bilgune da Badihardugu (filolo-
goak, itzultzaileak, irakasleak, 
idazleak...), bailarako euskara 
elkarteekin ere hartu-eman zu-
zena du, eta eskualdeko udale-
txe guztiekin dauka lankidetza-
hitzarmena sinatuta (17 udal: 
Gipuzkoako Mutriku, Deba, 
Mendaro, Elgoibar, Eibar, El-
geta, Soraluze, Bergara, Arra-
sate, Antzuola, Oñati, Aretxa-
baleta, Eskoriatza eta Gatzaga; 
Bizkaiko Mallabia eta Ermua; 
eta Arabako Aramaio).

Proiektuak
Badihardugu Euskara Elkar-
teak hainbat ekintza eta lan 
gauzatu ditu sortu zenetik, 
hala nola, hitzaldiak, mahai-
inguruak, aholkularitza elkar-
te eta udalentzat, euskalkien 
inguruko ikerketak, ahozko 
ondarearen bilketa, hainbat 
liburu, bilketa bibliografikoak, 
Durangoko liburu-azokan pre-
sentzia urtero...

Zenbait gai eta esparru jo-
rratzen ditu elkarteak bere 
lanetan, eta aniztasun ho-
rren adibide ezin hobea dira 
une honetan martxan dituz-
ten proiektuak: liburugintza, 
aditz-taulen bilduma, Euskal-
kien Liburutegia, “Gazte Gara 
Gazte” eta “Berbeta Berua”, 
hezkuntzarako material pe-
dagogikoa, Euskalkitegia, “Ge-
rrako ahotsak”, “Kanten Kan-
toia” eta Durangoko Azoka.

Horien guztien gainetik, du-
darik gabe, arrakasta gehien 
izan duena Deba Eskualdeko 
Ahozko Ondarea eta hizkerak 

jasotzen dituen “Euskal Herri-
ko Ahotsak” ekimena izan da. 
Badiharduguk 2002. urte in-
guruan abiarazi zuen proiektu 
sendo hori bailarako euskara 
elkarte eta udalekin elkarla-
nean. Helburu nagusia Eus-
kal Herriko ahozko ondarea 
eta herri-hizkerak katalogatu 
eta hedatzea da; alegia, gure 
herrietako adineko jendea el-
karrizketatu eta euren euska-
ra eta bizipenak jasotzea eta 
herritarren artean zabaltzea.

Argitalpenak
Badihardugu Euskara Elkar-
tearen erronketako bat ahozko 

euskararen inguruko liburuak 
argitaratzea izan da hasiera-
hasieratik. 1999an lehenengo 
liburua argitaratu zutenetik 
horretan dihardute, arlo ez-
berdinetako liburuak argi-
taratzen, bakarka, edo beste 
elkarte eta udal batzuekin el-
karlanean.

Besteak beste, honako arlo 
hauek jorratu dituzte: eskual-
deko herrietako aldizkiak, 
herri mailako euskara-azter-
ketak, ahozko jardunarekin 
lotutako liburuak, haurrei zu-
zendutako argitalpenak...

badihardugu eus
Deba Ibarreko Euskara El-
kartea sakonago ezagutzeko 
Eusko Jaurlaritzaren, Gipuz-
koako Foru Aldundiaren eta 
Kutxa Fundazioaren babesa-
rekin sortutako webgunean 
sartu besterik ez dago. Han 
aurkitu daitezke elkartearen 
nondik norako guztiak: sorre-
ra, argitalpenak, proiektuak, 
albisteak...  

20 urteko ibilbide luzea darama 
Badihardugu Euskara Elkarteak

Euskara eta euskalkiak helburu dituen elkartea da Badihardugu. Orain dela 20 urte jaio zen, 2000.urtean 
hain zuzen, eta, geroztik, lan handia egin du azpieuskalkiaren corpusa ondo ezagutzeko. 

Gaur egun, erreferentzia da Euskal Herrian euskalkien alderdi horretan.
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Noiz eta nola sortu zen Ba-
dihardugu elkartea? 
Orain dela ia 30 urte, 1990.
urte inguruan, bailara maila-
ko batzar batzuk egin ziren 
Bergaran, eta hantxe batu zi-
ren Deba eskualdeko euskal-
tzale batzuk. Helburua gure 
azpieuskalkian idazteko oi-
narrizko ortografia arauak 
zehaztea zen. Momentu horre-
tan, planteamendu teorikoak 
eta heldutasuna falta zirenez, 
ez zen adostasunik lortu. Poli-

ki-poliki, denon ahalegin eta 
jardunaz, herri askotako ber-
beten doinuak eta koloreak 
aztertzen eta batzen joan gara 
(Arrasate, Bergara, Antzuola, 
Eibar...). Egun gure azpieus-
kalkiaren corpusa oso ondo 
ezagutzen dugu; erreferen-
tzia izan gara Euskal Herrian 
alderdi horretan 2000. urteaz 
geroztik.

Zein da elkartearen helburu 
nagusia? 

Bere sasoian, orain dela 20 
urte, ikusi zen konplexu han-
dia zegoela Deba eskualdean 
bertako euskararekin, eta, ho-
rren erruz, jendeak gaztela-
niaz hitz egiteko joera har-
tu zuela. Beraz, elkartearen 
helburua Deba eskualdeko 
euskara bultzatzea eta kon-
plexu horiek desagertaraztea 
izan zen. Gaur egun, nahiz eta 
hasierako helburuak bizirik 
jarraitu, beste zeregin batzuk 
ere sortu zaizkigu, hala nola, 

ahozko ondarearen bilketa: 
“Ahotsak” proiektua. Indar 
handia hartu duen ekimena 
izan da, eta momentu honetan 
elkartearen jardun gehiena 
horra bideratzen dugu. 

Zein da zuen lan egiteko mo-
dua? Nola funtzionatzen du 
elkarteak?
Badihardugu hiruzpalau lan-
gilez osatutako elkartea da, 
eta Eibarko Markeskua Jaure-
gian daukagu lokala. Hala ere, 

Aintzane Agirrebeña Badihardugu Deba Ibarreko Euskera Elkarteko kidea da, eta, elkartearen 20. urteurrena 
dela eta, zenbait xehetasun eman nahi izan dizkigu haren eguneroko jardunaz eta urte hauetan zehar egindako 

“Gure lanak diru publikoarekin eginda 
daudenez, uste dugu nahi duenak 
eskuragarri izan behar dituela uneoro”

<<<  AINTZANE AGIRREBEÑA  •  Badihardugu Deba Ibarreko Euskera Elkarteko kidea >>>
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egia da noizbehinka proiek-
tu garrantzitsuren bat dau-
kagunean eskuartean, diru-
laguntzak jaso eta bestelako 
hitzarmenak sinatzen ditugula 
beste langile batzuekin. Gaur 
egun, esan bezala, gure egite-
ko gehiena ahozko ondarean 
daukagu, eta horren harira, 
beste hainbat proiektu sor-
tzen zaizkigu: ikus-entzunez-
ko edukiak sortzea, urteroko 
lanketak, Durangoko Azoka, 
euskalkiekin lotutako liburuen 
argitalpenak...

20 urte hauetan zehar eginda-
ko zein argitalpen nabarmen-
duko zenuke Badihardugutik?
Zaila egiten zait aukeraketa 
hori egitea, baina, esango nuke 
gazte hizkeraren inguruko 
“Berbeta Berua” 2003ko argi-
talpenak oso harrera ona izan 
zuela, agortu egin zen eta da-
goeneko ez da alerik geratzen. 
Azken urteetan egindakoen 
artean umeei zuzendutako 
“Kantu eta jolasak” proiektua 
nabarmenduko nuke, oso era-
kargarria eta polita delako.

Argitalpen horiek non eskura 
daitezke? 
Urtean behin Durangoko 
Azokara joaten gara gure ar-
gitalpenak saltzera, eta ho-
rrez gain, gure webgunetik 
(badihardugu.eus) PDF for-
matuan deskargatu daitezke 
lanak. Erosi nahi izanez gero 
ere, gure webgunearen bitar-
tez jarri daiteke nahi duena 
gurekin harremanetan. Gure 

loso a beti izan da egiten di-
tugun lan guztiak jendeak es-
kuragarri izatea. Azken nean, 
gure lanak diru publikoarekin 
eginda daudenez, uste dugu 

nahi duenak eskuragarri izan 
behar dituela uneoro.

Argitaratutako lanetatik apar-
te, zenbait berbaldi, aurkez-
pen, ikastaro, batzar eta 
mintegi egin dituzue   Arra-
kastatsuak izan ohi dira?
Hainbat gairi buruzko ikasta-
roak eta jardunaldiak eskain-
tzen ditugu noizean behin. Ho-
rrez gain, ahozko ondareari 

buruzko lanak egiten ditugu-
nean herri ezberdinetan, gero 
egindako proiektua azaltzeko 
aurkezpenak egiten ditugu he-
rri horietan. Normalean harre-
ra ona izaten dute horrelako 
aurkezpen publikoek, eta jen-
de dezente biltzen da. 

Zein medio erabiltzen duzue 
zuen proiektu guztien zabal-
kundea egiteko? 

Elkartearen webgunean egin-
dako lan guzti-guztiak argi-
taratzen ditugu, eta bestela-
ko informazioa ere badago 
eskuragarri: albisteak, sorre-
ra, proiektuak… Horrez gain, 
ahotsak.eus webgunean ahoz-
ko ondareari buruzko lanak 
publikatzen ditugu, eta horri 
lotuta, azpidomeinuak sortu 
ditugu jendeak informazioa 
hobeto sailkatuta eta anto-
latuta izan dezan, hala nola, 
hezkuntzarako material peda-
gogikoa, gerrari buruzko pa-
sarteak, kantak eta ipuinak… 

Sare sozialei dagokienez, 
Facebookeko eta Twitterre-
ko kontuak dauzkagu, bai Ba-
dihardugurena eta baita Aho-
tsak proiektuarena ere. 

Elkartea babestu nahi due-
nak, nola egin dezake? 
Elkartearen oinarrizko hel-
burua inoiz ez da izan bazki-
detza-kanpainak egitea; hala 
ere, aukera hori irekita dago 
eta norbaitek horrela nahiko 
balu, egin dezake. Gainera, ba-
daukagu gure proiektuei babe-
sa eman nahi dion jendea, eta 
horiek aukera daukate diruz 
laguntzeko gure webgunea-
ren bitartez dohaintza eginez.

Elkarrizketa hau baliatu nahi-
ko zenuke irakurleari bestela-
ko mezurik bidaltzeko? 
Nahiz eta argi izan euskara ba-
tua derrigorrezkoa dela zenbait 
kasutan, bakoitzak bere eus-
karari eutsi beharko lioke, oso 
aberasgarria da eta. Euskara 
batua eta euskalkia elkarren 
osagarri dira. Beraz, gomendio 
moduan esango nuke ez iza-
teko beldurrik norberak bere 
euskalkia erabiltzeari. 

“Nahiz eta argi izan euskara 
batua derrigorrezkoa dela zenbait 
kasutan, bakoitzak bere euskarari 
eutsi beharko lioke”

“Hasierako helburuek bizirik 
jarraitzen duten arren, beste zeregin 
batzuk ere sortu zaizkigu, hala nola, 
ahozko ondarearen bilketa”
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Gaur egun bizi dugun kon-
tsumo-zikloa dela eta, 
arropak gero eta azka-

rrago ordezkatzen ditugu, eta, 
ondorioz, urtero 500.000 milioi 
euro baino gehiago doaz zaka-
rretara, edo, kasurik onenean, 
birziklatzeko edukiontzietara. 

Baina, gure buruari galdetu-
ko bagenio zer dagoen erosten 
dugun galtza, zapatila edota 
kamiseta bakoitzaren atzean? 
Jendarteko kontzientzia area-
gotzeko eta “fast fashion” de-
lakoa desagertarazteko sor-
tu da “moda jasangarria” edo 
“slow fashion” kontzeptu edo 
fenomenoa.

Fenomeno horren aldeko 
apustu irmoa egiten dutenen 
ustetan, fabrikatzeko modua 
aldatzeaz gain, arropa era-
biltzeko modua ere aldatu 
beharra dago. Izan ere, kotoi 
organikoa eta material biode-
gradagarriak erabiltzea ondo 

dago kontzientziak arintzeko 
eta baliabideak aurrezteko, 
baina ez da nahikoa.

Fast fashion: erosi, bota          
eta berriro erosi
Kontsumoa lehenesten duen 
gizarte batean bizi gara, eta, 
askotan, erritmoak nahi baino 
bizkorragoak dira. Bizitzaren 
azkartasun honetan, badugu 
astirik eguneroko kontu txikiez 
hausnartzeko?

Moda kontsumitzeko mo-
duak eragin handia du gure 
ingurumenaren eta planetaren 
etorkizunean. Modu azkarrean 
eta kostu baxuan diseinatu eta 
ekoizten diren erropa kolek-
zioak saltzeari deritzo “Moda 
azkarra”. Ehungintzaren indus-
triak kontsumitzaileari arropa 
berriak arrazoizko prezioetan 
eta modu jarraituan eskura-
tzeko aukera eskaintzen dio. 
2000. urteaz geroztik, “Fast 

fashion” delakoaren industriak 
moda-kate erraldoien heda-
penak bultzatutako hazkunde 
esponentziala izan du. 

Baina ingurumenarentzat ez 
ezik, industriaren irabazientzat 
ere egoera jasanezina bihurtzen 
ari da. Modak 2,4 bilioi dola-
rreko balioa duen arren, eta 

mundu osoan 75 milioi pertso-
na baino gehiago enplegatzen 
dituen arren, urtero 500 mila 
milioi dolarreko balioa galtzen 
du birziklatze faltagatik eta 
saldu gabe zaborretara botatzen 
den arropagatik.

Horrek guztiak kontsumis-
moaren kultura sustatu du, eta 
birziklatzea edo berrerabiltzea 
bezalako hitzak bigarren mai-
lara igaro dira.

Ingurumen-aztarna
Moda azkarra ekoizteko proze-
suak eragin larria du ekosiste-
maren biodibertsitatean. Izan 
ere, modaren industria mun-
duko kutsaduraren %10aren 
erantzulea da. Ingurumen-
inpaktua lau osagaik sortzen 
dute: kontsumitzen den ura, 
erabiltzen eta botatzen diren 
materialak, produktu kimi-
koen erabilera eta deusezta-
pena eta energia-gastua.

Bizitzaren 
azkartasun 
honetan, 
badugu astirik 
eguneroko 
kontu txikiez 
hausnartzeko?

Asko erostea garesti ateratzen 
zaio ingurumenari

Azken urteotan ehungintzaren industria munduko bigarren sektore kutsatzaileena bihurtu da. Urtero-urtero milioika 
tona arropa botatzen dira, eta horietatik %1 baino ez da birziklatzen. Xahutze-erritmoak bere horretan jarraitzen 

badu, 2050ean ehungintza-sektorea izango da CO2 isuri globalen laurdenaren erantzule.
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Modaren industriak 4.000 
eta 5.000 milioi tona artean 
ekoizten ditu urtero, hau da, 
CO2 emisio globalen %8 eta 
%10 artean. Horrez gain, ur-
tean 7.900 metro kubikoko 
kontsumoa sortzen du, eta ho-
rrek esan nahi du uraren ku-
tsadura industrialaren %20
ren erantzule dela ehungin-
tzaren sektorea. Gainera, ozea-
noetako mikroplastikoak me-
tatzen laguntzen du, urtean 
190.000 tona, zehatzago esan-
da. Halaber, urtean 92.000 
tona baino gehiagoko ehun-
hondakinak sortzen ditu eta 
horietako asko zabortegieta-
ra botatzen dira edo erraustu 
egiten dira.

Modaren industriak kos-
tuak murriztera eta entrega-
denborak murriztera bideratu 
ditu ahaleginak, erakargarri-
tasunaren eta arrakastaren 
funtsezko elementua delako 

hori, gizarteak, ordea, garesti 
ordaintzen du.

Slow fashion
Egoera bideratze aldera sortu 
da “Slow fashion” edo “Moda 
geldoa” delako mugimendua 
edo aukera etikoa, zeinak in-
gurumena eta pertsonak erres-
petatzen dituen.

 Gero eta jende gehiagok egi-
ten du moda kontsumitzeko 
modu berrien aldeko apus-
tua, berrerabili, murriztu eta 
birziklatu kontzeptuetan oi-
narritzen dena. Xede nagusia 
erropei bizi luzeago eta eragin-
korragoa ematea da, betiere 
produktuak egiteko erabiltzen 
diren materialetan eta fabrika-
zio-prozesuetan arreta jarrita.

Ehungintza eta moda-in-
dustriak beste ikuspuntu ja-
sangarri batetik ikustea bada 
aurrerapausoa, benetako for-
mula zuzen bat modaren grina 
eta iraunkortasuna uztartzeko. 
Duela gutxira arte, kontsumi-
tzaileentzat jasangarritasu-
na ez zen garrantzitsua jantzi 
bat erosterakoan eta, beraz, 
ehungintzak eta markek ere ez 
zuten aintzat hartzen. Zorio-
nez, egoera hori aldatu egin da, 
kontsumitzaileen artean gaia-
rekiko gero eta kontzientzia 

handiagoa dagoelako; moda 
jasangarrian eta moda zirkula-
rrean jartzen dute indargunea. 

Gutxiago erosi eta gehiago 
erabili
Moda azkarraren leloa “gehia-
go erosi eta gutxiago erabili” 
izanda, joera horren alderan-
tzizkoa egitea da hura geldia-
razteko modu bakarra, hau 
da: gutxiago erosi eta gehiago 
erabili. 

Nazio Batuen Erakundeak 
(NBE), esaterako, modak pla-
netan dituen inpaktu negati-
boak murrizten lagunduko du-
ten protokoloak eta ekimenak 
garatu ditu, eta honako aholku 
hauek eman ditu, besteak bes-
te: behar ez den erroparik ez 
erosi, ahalik eta bizi luzeena 
eman jantzi edo osagarriei eta, 
janzki bat nahi ez duzunean, 
beste bizitza bat topatu behar 
zaio. 

Fast fashion edo moda azkarra  WEAVABEL

Urtero 16.000 
tona erropa 
botatzen ditugu 
zakarretara, 
orain dela                 
50 urte baino 
%816 gehiago
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Arlo ezberdinetako 20 
adituk Ignacio Zuloaga 
zehatz-mehatz ezagutze-

ko lana osatu dute ‘El verdadero 
Zuloaga’ liburuan. Margolari 
eibartarraren figura alderdi ez-
berdinetatik lantzen da bertan, 
Zuloagaren inguruan inoiz egin 
den lan borobilena osatu dute 
eta artearen historiografiak be-
rarekin zuen zorra kitatu.

Liburuaren aurkezpenean Ig-
nacio Suarez Zuloaga, margo-
lariaren birbiloba, pozik agertu 
zen lana Institutuan aurkez-
teagatik. “Bera pozik legoke”, 
aipatu zuen Ignacioren balioak 
gogoratuz. “Bere jaiotzaren 150. 
urteurrena modu sozialean os-
patu dugu, dirua jendean inber-
tituz: koadroen kopiak GKE-
ei emanez, herriko dendetan 
kontsumoa bultzatuz, ‘Arrateko 
itsua’ koadroa San Andres elizan 
aurkeztuz…”, Zuloagaren balio 
eibartarrak agerian jarriz, bir-
bilobaren ustez.

Zuloaga eta Eibar
Zuloagaren birbilobaren ondo-
ren Ismael Manterola EHUko 
Artearen Historiako irakasleak 
hartu zuen hitza. Zumaiako adi-
tuak ondo ezagutzen du Ignacio 
Zuloagaren figura eta liburuan 
egin dituen ekarpenak azaldu 
zituen. Bere lana hiru zatitan 
banatzen da. Lehenik, Zuloagak 
Eibarrekin zuen lotura afekti-
boari buruz jardun zuen. “De-
maseko lotura afektiboa zuen, 
nahiz eta Eibartik oso gazte 
joan”, esan zuenez.

Eibarrekin lotura estua izan 
bazuen ere, sentimendu hori 
ez zen bere lanetan asko isla-
tu. “Hala ere, badaude Eibarri 
buruzko lanak eta ez gara urruti 
joan behar ikusteko, Arrateko 
elizako erretaulan lau koadro 
daudelako”, aipatu zuen bi-
txikeria bat kontatu aurretik. 
“Hura Arrateko Amari egin-
dako promesa izan zen, oso 
elizkoia ez bazen ere. Txikitan 
alaba gaixorik zegoen eta, sen-
datuz gero, Arratera bizkar gai-
nean eramango zuela zin egin 
zuen. sendatu zen eta hala egin 
zuen, eta koadroak eman zituen 
opari”, kontatu zuen EHUko 
irakasleak.

1910ean Zumaian etxea eraiki 
zuen, baina ez zuen Eibar ahaz-
tu eta herri bien arteko harre-
mana estutu nahi izan zuen. “Ei-
bartarren txangoa antolatu zuen 
Zumaiara, musika-banda eta 
guzti, eta foball partidua egin 
zen herri bien artean. Eibarta-
rrek irabazi zuten, beti bezala”, 
aipatu zuen zumaiarrak.

Hainbestetan azpimarratzen 
diren balioekin jarraituz, “beti 
pertsona ahulen alde egiten 
zuen”, Manterolaren berbe-
tan. “Zumaian zezenketa an-
tolatu zuen bertako pobre eta 
ezinduen alde dirua biltzeko”, 
eta 1914an, I. Mundu Gerrak 
eztanda egin zuenean, ekimen 
berezia bultzatu zuen Eibarren. 

“Herriari proposatu zion langile 
bakoitzak lanordu bat dirutan 
ematea Frantziako umezurtzen 
alde. Izan ere, Frantzian dema-
seko sarraskia gertatu zen eta 
Zuloagak drama bezala bizi izan 
zuen. Diru asko bildu zuten eta 
Eibarko alkatearekin Frantzia-
ko gobernuari eskaini  zion. Eki-
menak oihartzun handia izan 
zuen Europan eta eibartarren 
eskuzabaltasunaren berri izan 
zuten”, adituak kontatu zuenez.

Euskal Herria eta jatorria
Manterolak liburuan egiten 
duen ekarpenaren bigarren za-
tian, Zuloagak Euskal Herriko 
artistekin izan zuen harremana 
aipatzen du. “Mundu mailako 
arrakasta zuen, baina hemen-
go artistekin harremana izaten 
jarraitzen zuen”, dioenez. “Ar-
tista gazte askori lagundu zien 
koadroak erosten, erakusketak 
bilatzen, materiala lortzen…”, 
azaldu zuenez.

Artistei laguntzeaz gain, artea 
bultzatu zuen Euskal Herrian. 
“Lehen urratsak Bilbon eman 
zituen eta hango Sociedad Fi-
larmónican bere koadro bat 
dago, ‘Kurding club’-aren en-
karguz egina. Mozkortzeko klub 
bat zen, aberatsen semeena, eta 
koadroak gaupasa bat irudika-
tzen du”, Manterolak dioenez. 
Bestetik, Bermeoko kasinoan 
ere bere koadroak daude eta 
Bilboko Arte Ederren Museoan 
bilbotarrek harpidetza bitartez 
erositako koadroa dago. “Eibar-
ko txiroen alde egiteko margotu 
zuen koadroa, baina ezin izan 
zuen ezer egin eta bilbotarrek 
erosi zuten. Gero, jasotako di-
rua Bilbo, Zumaia eta Eibarko 
pobreen artean banatu zuen”, 
adituak dioenez.

Bere lan soziala goraipatu 
arren, Euskal Herria margotu 
ez izana kritikatzen zitzaion. 
Kontu horri erantzuna ematen 
saiatu zen Suárez Zuloaga aur-
kezpenean: “Bera Bande Noire 
(Banda Beltza) taldeko kidea 
zen. Industrializazioaren go-
rakada oso bizkorra izan zen 
sasoian, mugimendu horrek ja-
torrira joan nahi izan zuen. Ho-
rrela, Bretainiako landa-gunee-
tara joan ziren, gauza primitibo 

Benetako 
Zuloaga 
ezagutzen
Eguaztenean ‘El verdadero Zuloaga’ liburua aurkeztu 
zuten, orain arte Ignacio Zuloagaren inguruan egin 
den lan borobilena. “Liburuak mugarria ezarriko du 
artearen historiogra an”, Ignacio Suarez Zuloagaren 
ustez. Pradoko museoan edo arte-galeria famatu baten 
aurkeztu beharrean, Eibarko institutuan egin zuten 
aurkezpena, Batxilergo Artistikoko ikasleen aurrean. 
Hurrengo Ignacio Zuloaga egongo ote zen euren artean?



GEURE GAIA 15!
1177. zenbakia

eta beltz horien bila. Ignaciok 
Gaztelan aurkitu zuen kontu 
primitibo hori eta marjinatuei 
eman zien garrantzia bere la-
netan. Euskal Herria, ostera, 
gune oparoa zen eta ezin zuen 
dekadentzia irudikatu. Bere 
margolanak gogorrak eta al-
darrikatzaileak dira, eta horre-
gatik Euskal Herria ez zitzaion 
hainbeste interesatu maila pik-
torikoan”.

Birbilobak esandakoa be-
rresteko, Manterolak Ignacio-
ren berbak aipatu zituen: “Ez 
dut Euskal Herria margotzen 
ez dudalako margolari bezala 
sentitzen… Ederregia da, atse-
ginegia”.

Zuloaga eta frankismoa
Institutuko ikasle batek Zuloaga 
eta Frankismoaren arteko ha-

rremanaren inguruan galdetu 
zuen ekitaldian, aski ezaguna 
delako eman zion babesa. Adi-
tuek ez dute inolaz ere babes 
hori justifikatzen, baina testuin-
gurua eta Zuloagaren ikuspun-
tua azaltzen saiatu ziren. “Gerra 
Zibila hasi zenean Ignacio Pari-
sen zegoen eta, askok Espainia-
tik alde egin zutenean, bera Zu-
maiara etorri zen familiarekin, 
gerra gune batera”, azaldu zuen 
Zuloagaren birbilobak. “Erre-
publikanoa eta sozialista zen, 
baina gertakari batzuen ondo-
rioz bandoz aldatu zuen. Erre-
publikanoek Gipuzkoako Ban-
kuan zuen diru guztia eraman 
zuten erretiratzen ari zirenean, 
Madrilgo bere tailerrean lapur-
tu zuten, frankistek bere semea 
mobilizatu zuten eta, erremate-
rako, Eibarko sarraskia gertatu 

zen. Frankisten atzetik zihoan 
bere konfiantzazko argazkilari 
atzerritar batek zin egin zion 
Eibar eta Gernika errepublika-
noek suntsitu eta erre zituztela 
eta, bera jaio zen Kontadorekua 
etxea suntsituta ikusi zuenean, 
sutan jarri zen. Parisera itzuli 
eta errepublikanoei gerra de-
klaratu zien eta hainbat erre-
publikazale erakarri zituen bere 
aldera (Marañón, Pérez de Aya-
la, Ortega y Gasset…); kontuan 
izan behar da nahiko zaharra 
zela, ekonomia aldetik lur jota 
zegoela, bere herrialdean bizi 
nahi zuela, eta abar”.

Manterolak aipatu zuenez, 
“Frankistek Zumaia hartu zute-
nean errepublikarren zerrenda 
bat egin zuten eta Zuloaga azal-
tzen zen. Horrek arazo handiak 
ekarriko zizkion, bere bizitza 

arriskua zegoen, eta beste aldea-
rekin lerratzera bultzatu zion 
bizirauteko. Orduan, ‘Franko-
keriak’ egiten hasi zen, fran-
kismoari diru pila bat ematen, 
oso frankista azaltzen… Hau 
da, Franco baino frankistagoa 
izaten. Zaila da hori guztia gaur 
egungo begiekin baloratzea”.

Hura ez da Zuloagaren ingu-
ruan dagoen polemika bakarra; 
izan ere, mila istorio geratu dira 
artikulu honetatik kanpo. Ho-
rrela, liburuak bere figura ho-
beto ezagutzeko balio dezake.

Manterolak Batxiler Artisti-
koko ikasleei esan bezala, “ar-
tistaren bizitza beldurgarria 
eta zoragarria da izan zen aldi 
berean”. “Borrokarako eta el-
karlana egiteko prestatu zai-
tezte”, errematatu zuen Suárez 
Zuloagak.

Alberto Albistegi, Ismael Manterola, Rosa Jaussi, Harkaitz Mill n eta Ignacio Su rez Zuloaga eguazteneko aurkezpenean  EKHI BELAR
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GAZTEKITTO

Eibarren 12-17 urte bitarteko 
gazteei jarduerak eta aisial-
dia eskaintzeko dagoen zerbi-
tzua da Indianokua gaztelekua. 
Programaren oinarri nagusia 
nerabeen bizi-kalitatea hobe-
tzea eta helduarorako bidea 
erraztuko dieten bialiabideak 
ematea da. 

Gazteei bideratutako hain-
bat ekintza egiten dituzte, 
esaterako, Aratosteetako mo-
zorroak, dantza-ikastaroak, 
ping-pong txapelketak, ka-
raokea eta argazki-lehiake-

tak, Kahoot jokoa, mahai-jola-
sak, bingo saioak, eskulanak… 
Modu anitzetako ekintzak eta 
jarduerak antolatzen dituz-
te, zein baino zein erakarga-
rriagoa.

Besteak beste, honako hel-
buru hauek ditu Indianokuak: 
aisialdiaz modu aktiboan, par-
te-hartzailean, sortzailean eta 
osasuntsuan gozatzea; auto-
nomia eta autoantolaketarako 
gaitasuna eskuratzea; lotura 
egonkorrak eraikitzea adin 
bereko pertsonekin eta gizar-

te-ingurunean integratzeko 
harremana garatzea.

Plataforma digitalak
Indianokuan egingo diren 
ekintza eta jardueren berri 
emateko zein egindakoaren 
laburpenak eta argazkiak 
argitaratzeko sare sozia-
lak erabiltzen dituzte, hala 
nola, Instagrameko @india-
nokuagaztelekua profila. 
Horrez gain, gaztelekuko 
webgunea ere badago, non 
argazki, bideo zein kontaki-

zunekin edukia argitaratzen 
duten. (https://eibarkogaz-
telekua wordpress com/  

Informazio gehigarria
Eibarko Muzategi kalean dago 
lokala, 3. zenbakian, eta honako 
hau da ordutegia: astelehene-
tan itxita; martitzenetik egue-
nera 18:00etatik 20:00etara bi-
tartean, zapatuetan 17:00etatik 
21:00etarako tartean, eta igan-
de zein jaiegunetan 17:00etan 
ireki eta 20:30ean ixten da. 
Edozein zalantza izanez gero, 
harremanetarako bi telefono-
zenbaki dituzte: 688682372 eta 
943201557; aurretik aipatutako 
ordutegien barruan soilik eran-
tzuten dute.

Uda gaztetan
Era berean, Eibarko Udalak an-
tolatzen duen nerabeei zuzen-
dutako beste programa bat ere 
badago abian herrrian, udako 
oporraldietan bakarrik  egiten 
dena: “Uda gaztetan”. 1. maila-
tik 4. mailara bitarteko umeen-
tzat uda partean martxan jar-
tzen den zerbitzua da, zeinaren 
helburuak, besteak beste, elkar-
bizitza eta errespetua bezalako 
balioak bultzatzea den.

Beste adin tarte batzuetako 
haurrei zuzendutako zenbait 
ekintza ere badaude martxan 
Eibarren, eta Udaleko webgu-
nean, kultura sailean dago eki-
men horiei buruzko informazio 
guztia zehatz mehatz azalduta.

Apirilean beteko ditu 10 urte   
Eibarko Indianokua gaztelekuak

Karaokea eta argazki lehiaketa gaztelekuan. EIBARKO GAZTELEKUA

Aratosteak Indianokuan. EIBARKO GAZTELEKUA
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Eguazteneko merkadilloan 
izan ziren …eta kitto! Euska-
ra Elkartekoak bertan zebiltzan 
herritarrei Euskeraz prime-
ran! kanpainaren berri ematen. 
Erosketak egiterakoan euskara 
erabiltzeak duen garrantzia go-
goratu nahi izan du oraingoan 
ere elkarteak eta, horrekin ba-
tera, eibartarrak animatu nahi 
izan ditu, dendari zein beze-
ro izan, euren arteko elkarriz-
ketak euskaraz izan daitezen. 
Helburu horretan laguntzeko, 

gainera, harrera bikaina izan 
zuen fruta eta barazkien ize-
nak euskaraz biltzen dituzten 
posterrak banatu zituzten, di-
ruzorroekin batera.

Azken urteotan Eibarko Au-
kera Azokan (Factoring) egon 
izan da …eta kitto!, Toribio 
Etxebarria kalean egin izan de-
nean. Aurten, pandemia dela-
eta, azoka establezimenduen 
barruan egin da eta horregatik 
hurbildu da elkartea merkadi-
llora oraingoan.

Merkadilloan izan da  
…eta kitto! Euskeraz 
primeran! kanpainarekin

Aurreko barixakuan Urkizuko 
parkeak hartu zuen Barixakuak 
Jolasian ekimena. 2 eta 8 urte 
bitarteko haurrentzat jolasak 
antolatu zituen …eta kitto!-k 
hiru begiraleren laguntzarekin 
eta, eguraldia lagun, erantzun 
paregabea jaso zuen ekimenak. 
Barixakuak Jolasian Gurasoak 
Berbetan mintzapraktika-egi-
tasmoaren barruan antolatzen 
da eta guraso eta seme-alaben 
artean, guraso ezberdinen ar-
tean eta, azken batean, fami-
lia-giroan euskararen erabilera 
sustatzea du helburu. Horreta-
rako, mintzapraktikako taldeez 
gain, beste hainbat ekintza eta 
jarduera ere antolatzen ditu        

…eta kitto!-k urtean zehar, hala 
nola, irteerak, ikastaroak, taile-
rrak… Urte osoan eman daiteke 
izena eta doan da.

Gaur Torrekuako parkeak 
hartuko du lekukoa eta bertan 
egingo dira haurrentzat jolasak, 
17:00etatik 18:00etara.

Primeran pasatu zuten 
Barixakuak Jolasian Urkizun

Martitzenaz geroztik ikasleen 
eskutan da Txikitto! hilabete-
kariaren ale berria. Iazko konfi-
namenduaren ondoren berres-
kuratu du pixkanaka erritmoa 
aldizkariak eta hilero jasotzen 
dihardute LH1 eta 6. mailetako 
ikasleek …eta kitto!-ko erre-
dakzio-taldeak eta ikastetxeek 
elkarlanean egiten duten aldiz-
karia. Otsaileko alean aratos-
teek osatzen dute gai nagusia, 
baina, horrez gain, ez dira falta 
hileroko txisteak, denborapa-

sak, ipuina, errezetak, eskula-
nak… Hurrengo alea martxoa 
amaieran banatuko da.

Hurrengo asteko martitzenean, 
martxoak 2, egingo da hilabete 
honi dagokion Harixa Emo-
ten tertulia. Saiorako Oiha-
ne Amantegiren “Ibaiertzeko 
ipuina” liburua irakurri dute 
tertuliako kideek eta Antxon 
Narbaizaren laguntzarekin 
aztertuko dituzte liburuaren 
nondik norakoak. Egilea bera 
ere tertulian izango da.

Otsaileko Txikitto! 
banatu da asteon 
eskoletan

Oihane Amantegi idazlea etorriko da 
Harixa Emoten tertuliara
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Askotan ikusten ditugu komunikabideetan Eibarko gaur 
egungo kale-izendegiaren gaineko iritzi ezberdinak, batez ere 
bertan zenbaterainoko emakume gutxi dauden aipatuz eta hor 
sartzeko erabiltzen diren irizpideen inguruan. Arazo horrek 
ez du soluziorik izan orain arte, gai delikatua izanik gure zi-
negotziek ere ez diotelako haginka egin nahi izan hezur horri.

1979an Franco hil ondorengo lehenengoko Udal demokra-
tikoa osatu zenean heldu zioten gai horri, diktadurari lotu-

tako Generalísimo, Mártires 
eta antzerakoek sortzen zuten 
distortsioari erantzun nahian, 
kasu askotan inolako konno-
tazio negatiborik ez bazuten 
ere. Analisi horri ekiteko kale 
bakoitzaren izena aztertuko 
zuen adituen batzordea osa-
tu zen; talde horrek txostena 
egin zuen, eta bertan azaldu 
zituen aldatzekotan izan zi-
tezkeen aukerak, Eibarko his-
toriaren izen entzutetsuekin 
batzuetan, kale horretako to-
ponimoekin osatutakoak bes-
te batzuetan, etabar. Lan-sis-
tema horri jarraituta erabaki 
ziren Udal Plenoan zeintzuk 
izango ziren izen berriak.

2008an Paciano Arosa (nire aitxitxa izan zen) kalearen izena 
aldatzeko ekimena bultzatu zuten bertako bizilagun batzuk, 
1979an izen hori hartu zuen kaleak aurretik zuen San Kristo-
balera bueltatzeko eskatuz. Sasoi hartan harremana izan nuen 
Udalean zeuden alderdi politiko guztietako ordezkariekin; 
prozesu hartan gurekin izan zuten komunikazio-kudeaketan 
gure familiaren ezinegona azaldu nien. Guk ez genuen kalea 
horrela izendatzerik eskatu 1979an, ezta 2008an beste kale bati 
izen hori jartzea ere, baina Udalak gaiaren inguruan egindako 
kudeaketa hobea izan zitekeen. 

2009an aldaketa egiteko kaletarren artean egindako herri-
galdeketaren ondorengo Plenoan baitetsi zen emaitza eta, 
polemikatik ere izan zuen bilerak, aldaketak egiteko eta izen 
berriak sortzeko arautegi bat edo hainbat irizpide izatea beha-
rrezkotzat jo zituzten zabaldutako eztabaidan. Alkatea ere ba-
tzorde bat sortzearen alde agertu zen. 2021ean gaude, hamabi 
urte geroago. Ordutik ez da ezer egin, askotan eztabaida gune 
izan arren. Eibarren badirudi Flandeseko Tertzioen gisakoak 
garela: atzera inoiz ez badugu egiten ere, batzuetan 180 gradu-
ko buelta eman eta aurrera jarraitzen dugunak. Beti aurrera.  

Eibarren beti aurrera

“Eibarko kale-
izendegiarena 
gai delikatua 
da eta gure 
zinegotziek ere 
ez diote haginka 
egin nahi izan 
hezur horri ”

Jendetza dabil mendian. Nere 50 urteetan baino lagun gehia-
go igaro da baserriko ataritik pandemia honetan. Zahar zein 
gazte gozatzen ari zarete gertuko bazter ezkutuak deskubri-
tzen. Bidezidor eta estratetan zehar ibiliz. Zelai-belardietan 
etzanda neguko eguzki epelean goxo. Sagastian geldiunetxoa 
eta otordua. Besteok bizikleta gainean edo eskiak jantzita es-
tresa botatzen gustora. Hainbat bere kotxe eta motoekin ziz-
tuan baserri bideetan barrena kea dariola eta zaratatsu. Eta 
ez gutxi txakurrak lagunduta pasiera atseginean. Gehienetan 

katerik gabe lau hankakoa, solte, libre, amain emonda. Arraza 
guztietakoak ikusten ditut. Hori bai, denak arbaso bera: otsoa. 
Horregatik ardia ikusi orduko hor doaz kale-txakurrok  atzetik 
segika  jolas-erasoan bere senari obedituz. Alferrik dira orrua 
eta txistuak. Harek bereari itsu.  Eta artzaina amorratuta. Ezin 
sosegurik hartu. Asteburuetan ezin ardirik atera zelaietara. 
Izan ere, ardi dezente galdu ditu honezkero: sasitzan sartuta, 
alanbre-sarearen kontra itota, haginkadak, eta estutasunak 
medio bildotsa galdutakoak bat baino gehiago.

Kartelak ere jarri ditu artzainak: “Zaindu txakurra mese-
dez, ardiak zelaian”. Tamalez, arrakasta gutxirekin, orain arte. 

Zelai, sagasti eta basoetako arnasgailu debaldekora etorri 
lasai. Hartu arnasa, osatu, indartu... Baina jakizue parajeok 
ardiei esker daudela.  

Beraz, berriro: kargu egin txakurrari, mesedez.

Zaindu txakurra, 
mesedez. Ardiak zelaian

"Hartu arnasa, osatu, indartu... 
Baina jakizue parajeok ardiei  
esker daudela"  

Enrike Sosola
Enrike Sosola

Jesus Gutierrez
Jesus Gutierrez
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>>>  Azkenean bai, pandemiak 
lau hilabetetan atzeratutako 
lehiaketak aurrera egiteko as-
moa errealitate bihurtu da eta 
Eibarrek Aretxabaletari 2-0 ira-
baziz ekin dio denboraldi berezi 
honi. Unben jokatutako parti-
duan Monterok eta Barrasak 
lortu zituzten eibartarren golak 
eta lorpen horretan Masach Ei-
bar Urkoko atezainak gelditu 
zuen penaltiak asko lagundu 
zuen baita ere. Probintziako 
Ohorezko Mailako bigarren 
multzoan eibartarrek honako 
aurkariak izango dituzte lehen 
fase honetan: Amaikak Bat, El-
goibar, Bergara, Mutriku, Mon-
dragon, Urola eta Aretxabaleta. 
Bertan jokatzekoa zen Aloña 

Mendik ez jokatzea erabaki du, 
bizi dugun egoera dela-eta, ja-
kinda oraingoan inork ez duela 
maila galduko; hori bai, igoera 
ere inoiz baino zailago dago, 
talde bakarrak lortuko baitu 
helburu hori. Igoera-promo-
zioa multzoko lau lehenek jo-
katuko dute eta, beste multzoko 
taldeekin hainbat kanporaketa 
gainditu eta gero, azkenean ba-
tek lortuko du 3. Mailara igo-
tzeko helburu hori. Hori bai, 
eibartarren kasuan, eta azken 
denboraldietan gertatutakoari 
jarraituta, beti ere Vitoria filia-
lak egiten duenaren menpe: 
azken horrek ez badu 2. B mai-
lara igotzen, biek ezin dutelako 
maila berean jardun. 

Eibar-Huesca bihar 14:00etan
Eibar FT-ko lehen taldeak 
neurketa ezin garrantzitsua-
goa jokatuko du bihar Ipuruan 
Huesca sailkapeneko azken 
sailkatua bisitari duela. Men-
dilibarren mutilak Valladoli-
dekin eta Elx-ekin berdinduta 
daude sailkapenean, 21 puntu-
rekin, eta aragoiarrek bi puntu 

gutxiago dituzte; Huescan jo-
katutako lehenengoko itzulia-
ren partiduan, bestalde,  ber-
dindu egin zuten eibartarrekin.
Hurrengo jardunaldia ez da 
gutxiagorako izango LaLigako 
gure taldearentzat, jaitsiera-
tik ihes egiteko borrokan izan 
daitekeen Cadiz taldeari egin 
beharko baitio bisita.

Eibar Urkok irabazten hasi du 
aurtengo denboraldi laburra

>>>  Ohikoa denez, Eibarko 
Txirrindularitza Elkarteak ju-
niorrendako nazional maila-
ko lasterketarekin hasiko du 
denboraldi berrirako proben 
egitaraua. Udaberri Sariaren 
43. edizioa jokatuko da dome-
kan, betiko moduan Untzagatik 
irtenda, baina oraingoan hel-
muga-puntua Azitaingo poli-
gonoan kokatuko dute. Hasi 
eta 78 kilometroko ibilbidea 
eginda, proba handik pare bat 
ordura (11:45n bueltan) amai-
tuko da Teknikerrerako sar-
bidera daraman zuzenbidean, 
Rafael Lapeyraren enpresaren 
aurrean. Aurretik Eibartik Ber-
gararaino joango dira, handik 

Maltzagara bueltatu eta On-
darruraino jotzeko eta, Mar-
kinatik bueltan, 3. mailako San 
Miguel gaina pasatu ondoren, 
Elgoibartik Azitaingo helmu-

garen bila egingo dituzte az-
ken kilometroak. Bizi dugun 
egoera bereziak helmuga aldatu 
behar izatea ekarri duen beza-
la, lasterketaren antolatzaileek 

zaletuei eta txirrindularien fa-
miliakoei segurtasun-neurri 
guztiak gordetzea eskatu diete, 
eta kasu egitea eman ahal diren 
aholkuei.

Udaberri Sariarekin hasiko da etzi txirrindulari denboraldia

Lasterketa Azitaingo poligonoan amaituko da oraingoan, segurtasun-neurriak zaintzeko asmoz

Eibar Urkok lehenengo jardunaldian galdu bazuen ere, ondo ekin dio orain
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>>> Gizonezkoen lehen taldeak 
Euskal Herriko 1. Maila ligako 
bigarren jardunaldiko partidua 
ere irabazi zuen, oraingoan Por-
tugaleteko Nauticari Orbean 
17-7 nagusituta. Gizonezkoen 
bigarren taldea ere Getxo B-ren 
aurkako norgehiagokan gailen-

du zen, 15-8 irabaziz bere debu-
tean. Datorren asteburuan Ur-
bat-Urkotronik-eko lehenengo 
bi taldeek partiduak izango di-
tuzte: gizonezkoek Askartzako 
igerileku zailean jokatuko dute 
eta emakumezkoek Orbean Bi-
dasoa hartuko dute.

Waterpolokoek garaipenaren 
bidetik jarraitzen dute

>>> 2020ko denboraldia orain-
dik ez da amaitu Ipurua gim-
nasia erritmikako taldearen-
tzat, urtarrilerako iragarrita 
zeuden txapelketa nagusiak 
Espainiako Federazioak bitan 
atzeratu baititu; azken berriek 
martxoan jokatuko direla dio-
te, "hori da behintzat asmoa". 
Jakinda denboraldi bakoitzak 
bere berezitasunak izaten di-
tuela jokatzerako orduan, batez 
ere erabili beharreko aparatuei 
dagokienez, hainbat klubek eta 
enpresek online torneoak an-
tolatu dituzte Espainiako txa-
pelketarako bidean gimnasten 
errodajea erraztu asmoz.

Ipuruako gimnastak Mur-
tzian, Valentzian eta Nafarroan 

antolatutako txapelketetan har-
tu dute parte azken asteetan: 
senior I eta P taldeek lau tor-
neotan jardun dute eta oinarri 
kadete taldeak bakar batean. 
Emaitzei dagokienez, senior I 
taldeak brontzezko domina bi 
eskuratu zituen Alaia talde na-
farrak eta Valentziako Monve-
drek prestatutako torneoetan, 
bietan hirugarren puntuazio 
onena lortuz. Senior P taldea 
bosgarren izan zen Nafarroan 
eta bederatzigarren bestean. 
Eta kadete taldea laugarren 
sailkatu zen Monvedrerenean. 
Bestalde, Euskal Federazioak 
bere lehen online txapelketa an-
tolatu du gaurko, eta han izango 
dira aipatutako hiru taldeak.

Ipuruako gimnastak on-line 
txapelketetan izango dira

>>> Fernando Fernandezen 
mutilek ahalegin handia eska-
tu zien garaipena lortu zuten 
aurreko asteburuan Ipuruan, 
Tolosari azkenean 26-25 iraba-
zita. Ez zen eibartarren denbo-

raldiko partidurik onena izan, 
baina Hierros Servandokoek 
jakin izan zuten hortzak estutu 
eta, bigarren zatian batez ere 
hain malda gora jarri zitzaien 
neurketa, azkenean aurrera 
ateratzen. Iker Eizagirre izan 
zen eibartarren goleatzaile na-
gusiena, zortzi golekin. Anaita-
sunaren partidua bertan behe-
ra geratu zela aprobetxatuz, 
gainera, H. Servandokoak lider 
ditugu orain. Taldea bikain da-
bil eta 500 golen langa gainditu 
du dagoeneko. Asteburu hone-
tan sailkapenean hirugarren 
dagoen Barakaldoren kantxa 
bisitatu beharko dute. Eibar 
Eskubaloiko senior mailako 
beste bi taldeak ere irabazle 
izan ziren azken jardunaldian, 
nagusitasunez gainera. 

Eibar Eskubaloiak lidergoa 
eskuratu du 1. Nazionalean
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Eibarko armak
Hollywoodeko dirdirarekin

Gerrak, heriotzak eta zorigaitzak dakartzate armek, orokorrean. Gure herriaren historia armei lotuta egongo da beti, 
baina arma asko, odolez inguratuta egon beharrean, dirdiraz beterik daude. Hollywoodeko izarren dirdirarekin, hain 
zuzen ere. Han eta hemengo pelikula askotan agertu dira Eibarren sortutako armak eta hemen bildu ditugu batzuk.

STAR Z45 PLAY DIRTY (1968

GARATE REVOLVER 455 DOCTOR ZHIVAGO (1965

ASTRA 600 LOST COMMAND (1966

STAR MODEL 30P CA H (2010

Star, Bonifacio Echevarria S.A. 
enpresak 1945etik 1962ra bi-
tartean sortu zuen subfusila 
da, MP40 alemaniarrean oi-
narritua.
Ohikoena kulata tolesgarriekin 
fabrikatzea izan bazen ere, ku-
lata finkoa duten bertsioak ere 
aurkitu daitezke.

Smith & Wesson errebolberra-
ren kopia da eta Britainia Han-
diko armadak I. Mundu Gerran 
erabili zuen.
44 milimetroko arma, akzio bi-
koitzeko errebolberra da, eta 
pelikula eta telesail askotan 
ikusi ahal izan dugu.

Kosakoen erasoaren aurrean, 
Pashak (Tom Courtenay) arma 
hartzen du eta Larari (Julie    
Christie) ematen dio izkuta-
tzeko. Larak erabili egiten du. 
Gainera, badirudi Armada Go-
rriko lider den Liberiusek (Ge-
rard Tichy) ere arma bera era-
biltzen duela.

Michael Caine da pelikula ho-
netako protagonista, Douglas 
kapitainaren azalean. Bere uni-
tateak Alemaniako eta Italiako 
soldaduei aurre egiteko era-
biltzen du Eibarren sortutako 
subfusil hau.
’Palmeras en la nieve’ peliku-
lan ere ikusi daiteke Star - Z45 
arma.

Phillipe Esclavier (Alain Delon) 
kapitainak sarritan erabiltzen 
du arma hau pelikulan zehar.
Ez da pelikulan agertzen den 
arma eibartar bakarra, Star 
markako batzuk ere ageri di-
ra-eta.

Zinemaren historiara pasako 
ez den pelikula honetan, Chris 
Hemsworth aktore australia-
rrak Eibarren sortutako arma 
erabiltzen du Game of Thro-
nes telesailean Eddard Starken 
azalean jartzen den Sean Bean 
mehatxatzeko.

Star Model 28 pistolaren ber-
tsio hobetua da, eta 1984-1993 
bitartean fabrikatu zen.
Hainbat pelikula eta telesai-
letan (’Miami vice’) agertzeaz 
gain, Guardia Zibilak eta Es-
painiako Polizia Nazionalak 
erabili zuten.

Alemaniako nazien eskaera-
rengatik sortu zen arma hau 
eta Wehrmachten Pistole Astra 
600/43 bezala izendatu zuten.
Astra 400 pistolaren 9 mm-ko 
Parabellum bertsioa da. Tamai-
na txikiagokoa izatea da bere 
ezaugarrietako bat. 
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Iturria: Internet Movie Firearms Database · www.imfdb.com

BESTE BATZUK
Pelikula, telesail eta bideojo-
koetan agertzen diren Eibarko 
armekin zerrenda luzea osatu 
dezakegu, baina paperaren es-
pazioak mugak ditu.

GAC-ren ’El Tigre’ erriflea, 
adibidez, ’Navajo Joe’ (Burt 
Reynolds) eta ’A Bullet for the 
General’ (Klaus Kinski) peli-

kuletan ikusi dezakegu; Star 
Firestar 43 ’X files’, ’The Sopra-
nos’ eta ’Castle’ telesailetan; As-
tra ’Terminator’ errebolberra 
’Lethal wheapon’ (Mel Gibson), 
’From dusk till dawn’ (George 
Clooney, Harvey Keitel, Salma 
Hayek...) eta ’Death proof’ fil-
meetan eta ’CSI’ eta ’Fringe’ te-
lesailetan; Astra ’Constable’ pis-

tola ’Taxi driver’ eta ’Godfellas’ 
pelikuletan eta  ’Miami vice’, CSI 
Miami’ eta ’Castle’ telesailetan; 
Astra 357 ’Criminal minds’ te-
lesailean; Astra A-100 ’The pa-
cemaker’ filmean (George Cloo-
ney, Nicole Kidman...); Astra 
400 ’The godfather III’ peliku-
lan (Al Pacino, Andy Garcia...) 
eta ’World of Guns: Gun Disas-

sembly’ bideo-jokoan; Star ’Ul-
trastar’ pistola ’Casino Royale’ 
(Daniel Craig, Eva Green...), 
’Wanted’ (James McAvoy), ’The 
equalizer’ (Denzel Washington) 
eta ’Collide’ (Anthony Hopkins) 
pelikuletan; ebakitako Victor 
Sarasqueta eskopeta ’Mad 
Max: Fury Road’ filmean (Tom 
Hardy, Charlize Theron...).

GAC - RUBY PISTOL EEKEND AT DUNKIRK (1964

STAR MODEL B PULP FICTION (1994

ASTRA 902 THE SPY HO LOVED ME (1977

STAR FIRESTAR 45 KILL BILL VOL 2 (2004
Star enpresak Firestar mota-
ko bi arma egin zituen, .43 eta 
.45. Ez zen pelikula eta telesail 
askotan azaldu, baina bai oso 
ezagunak diren lanetan.

Hatori Hanzo ezpatarekin 
bikain aritzeaz gain, Uma                  
Thurmanek Eibarren sortu-
tako pistola erabiltzen du Billi 
(David Carradine) eraso egiteko 
Quentin Tarantinoren pelikula 
famatu honetan. 

Metalezko masailezurra zuen 
Jaws-ek (Richard Kiel) arma 
kentzen dio bere laguntzailee-
tako bati autotik James Bondi 
tiro egiteko.
Alboko marrazkian Jaws-en 
besoa ikusi daiteke, laguntzai-
leari arma kentzen.

Jules Winnfieldek (Samuel L. 
Jackson) 9 mm-ko B modeloa 
darama film osoan zehar.
Jules “mister bederatzi milime-
tro” izena jartzen dio armari. 
Nola esango diote arma horri 
Parisen?

Aktore bezala aritu zen urtee-
tan hainbat arma erabili zituen 
Jean-Paul Belmondo aktore 
frantziarrak. Dunkerkeko eba-
kuazioa irudikatzen duen peli-
kula honetan Julien Maillate 
soldadu frantziarraren azalean 
sartzen da.

Mauser C96 pistola erdi auto-
matiko alemaniarraren kopia 
izan zen, eta Astra 901 mode-
loaren pistola berritua.
Antonio Isasi-Isasmendi zu-
zendariaren ’That man in Istan-
bul’ pelikulan agertzeaz gain, 
James Bonden ’The spy who 
loved me’ filmean agertu zen.

Pistola hau Hollywoodeko film 
askotan agertzen da  ’Govern-
ment Model’ pistolen ordezko 
gisa.
50. hamarkadaz geroztik pe-
likula askotan ageri da (’The 
getaway’, ’The drowning pool’, 
’Taxi driver’...).

Ruby pistola, Eibar motako pis-
tola izenaz ere ezaguna, Gabi-
londo y Urresti enpresak (gero 
Llama) 1914an garatutako pis-
tola mota izan zen.
Frantziako armadak I. Mundu 
Gerran erabili zuen.
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...eta kitto!  astekaria etxean 
 jasotzeko behar-beharrezkoa da pegoretan  

jartzen ditugun  
ZERRENDETAN izena ematea

Informazioa eta zalantzak: 943 20 09 18

Zer jaso nahi duzu liburuan?
Orain dela hiru urte inguru 
‘Mierda de Bizkaia y sus gru-
pos punk maqueteros 77/89’ 
liburua aurkeztu zuten. Pun-
karen inguruan lauzpabost ur-
tetako ikerketa-lanaren ondo-
rioa da eta biniloak editatu ez 
zituzten Bizkaiko musika-talde 
asko biltzen ditu; hau da, talde 
maketeroak. Taldeak elkarriz-
keta formatuan aurkezten ditu, 
liburuetan oso ohikoa ez dena. 
Fanzine erraldoi bat bezalakoa 
da, Bizkaiko talde maketeroen 
entziklopedia. Liburua aurkez-
tu zutenean, autoreak esan zi-
dan Gipuzkoan antzeko zer-
bait egin behar zela eta nik egin 
behar nuela. Hasieran ez nuen 
nahi, lan handia egin behar de-
lako, baina gero animatu egin 
nintzen. Zarauzko beste lagun 
batekin hasi nintzen, baina ezin 
izan zuen jarraitu eta bakarrik 
nabil orain.

Nolako lana egin duzu orain 
arte?
Pare bat urte daramatzat li-
buruarekin. 70 talde inguru 

elkarrizketatu ditut eta beste 
80 edo 100 geratzen zaizkit. 
Biniloan editatu ez duten Gi-
puzkoako bandekin egon nahi 
dut. Batzuk kontzertu bakarra 
eman zuten, beste batzuk hiru, 
baina nik talde guztiak berdin 
tratatu nahi ditut.

Nola moldatzen zara eurekin 
elkartzeko?
Pandemiaren ondorioz errit-
moa moteldu da, baina ez dut 
eperik jarri liburua amaitzeko. 
Badakit zerrendan ditudan tal-
de guztiekin ezin izango naizela 
egon, baina ahal dudana egingo 
dut. Batzuk uste dute ez dute-
la gauza askorik kontatzeko, 
baina nik baietz uste dut, tal-
de bakoitzaren testuingurua 
ezberdina delako. Egia esan, 
elkarrizketak ondo daude sasoi 
bateko kontuak gogoratzeko, 
nahiz eta batzuei gogoratzea 
kostatzen zaien. Batek esan zi-
dan bezala: “80. hamarkadan 
egin zenuena gogoratzen ba-
duzu, ez zenituen urte haiek 
bizi izan". Eta horretan arrazoi 
pixka bat izan dezake. 

“Eibarko kasua bitxia da, jendeak 
ez ditu ezagutzen zerrendan 
ditudan musika-talde batzuk” 

<<<  JUANMA LASARTE  •  Musikaria eta idazlea  >>>

Juanma Lasarteren bizitza musikaren inguruan mugitzen da. “Zigilu diskogra koa dut, kontzertuak antolatzen ditut, 
musika-bandetan jotzen dut…”, diosku. 1977. eta 1989. urteen bitartean Gipuzkoan zeuden musika-talde maketeroen 
liburua osatzen dihardu, lan mardula, eta Eibarko taldeen inguruko informazioa batu nahi du. Norbaitek lagundu 
ahal badio, 617 62 81 86 da bere telefonoa.
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Alderik ikusi duzu Bizkaiko eta 
Gipuzkoako taldeen artean?
Bizkaiko eszena oso punka da, 
pixka bat makarra, eta Gipuz-
koakoa antzekoa zen 1984ra 
arte; baina hortik aurrera, 
hardcore musikaren agerpe-
narekin, aldaketa handia egon 
zen. Fanzineak, irrati libreak 
eta gaztetxeak indar askorekin 
sortu ziren eta, ondorioz, Gi-
puzkoako taldeek musika aze-
leratuagoa egiten hasi ziren, 
jarrera positiboago eta kons-
truktiboagoarekin, eta Italiako 
eta Herbehereetako okupa-
zio mugimenduei begiratzen 
zieten. Bizkaia punkagoa zen 
eta Gipuzkoa hardcor-eagoa. 
Bestetik, bitxia da Gipuzkoa-
ko mugimendu musikala herri 
txikietan sortu zela eta Biz-
kaian, ostera, Bilbo inguruko 
hirigune handietan (Barakal-
don, Santurtzin…). Andoai-
nen, adibidez, 15 talde ikusi 
ditzakezu, fanzineak…

Testuinguruak eragina zuen 
musika sortzeko orduan?
Gipuzkoan Oreretaren kasua 
aipatuko nuke. Han agertu 
ziren lehen punk taldeak eta, 
Arrasaterekin batera, punkaren 
bastioia izan zen Gipuzkoan. 
Langile-herriak dira, migrazio 
askokoak, errepresioa…

Sasoi horretan testuinguru 
politiko bizia zegoen
Horrek asko eragiten du eta 
elkarrizketetan asko aipatzen 
dute. Bestetik, heroinaren gaia 
ere asko irteten da, orduko gi-
zarte eta gazteri euskalduna 
suntsitu zuelako.

Heroinaren kontuarengatik, 
gazte asko hil zenez, talde 

batzuekin egoteko arazoak 
izan dituzu?
Adibidez, ‘Las hijas de la cloa-
ca’ taldeko neskekin (lau ema-
kume zituen banda bakarre-
netakoa) gelditu nahi nuen, 
baina bakarra dago bizirik eta 
nahiko egoera txarrean. Beste 
banda batzuetan ere kide bat 
edo bi bakarrik geratzen dira. 
Batzuek aipatzen dute ia lagun 
guztiak galdu dituztela heroi-
narengatik.

Elkarrizketetan aipatu izan 
dizute zergatik hasi ziren mu-
sika egiten?
Orokorrean lagun-taldeak zi-

ren, zerotik hasitakoak eta ia 
ezer jakin barik, beste talde 
batzuen musika-tresnekin. 
Ezagunei esker batetik bes-
tera mugitzen ziren, kontzer-
tuak eskainiz. Zentzu horretan, 
bitxia da Javi Destruyeren fi-
gura. Donostiko lehen punke-
tako bat izan zen eta, ‘Destru-
ye’ izeneko fanzinea sortzeaz 
gain, Radio Popular katean 
irratsaioa zuen Gregorio Gal-
vezekin. Berari esker talde asko 
ezagunak egin ziren, banda 
asko ekarri zituen eta ‘Basati 
diskak’ zigilua sortu zuen. Egin 
ditudan elkarrizketen %90ean 
Javi aipatzen dute.

Bizkaian egin zen lanean, li-
buruaz gain, taldeen abestiak 
jarri zituzten Bandcampen  
Asmo bera duzu?
Nire asmoa liburuarekin ba-
tera cassette bat argitaratzea 
zen, baina ez dakit egingo du-
dan. Grabazio berri batzuk lortu 
ditut eta interesgarria izango 
litzateke. Grabazioak entzute-
rakoan konturatzen zara talde 
batzuen soinua oso kaskarra 
zela, oso baldintza txarretan 
grabatu zirelako. Ez bilatu ka-
litaterik hor.

Eibarko zein talderekin egon 
nahi duzu?
Nire zerrendan Falta de Riego, 
Tercera discordia, Atún para 
la princesa, La elogia, Los del 
perro, Depresión HC, Todo por 
la napia, Ante la duda, Kaka-
lardo, Gatazka eta Eskuto Jatx 
taldeak daude, baina Falta de 
Riego eta Depresión HC-rekin 
bakarrik egin ahal izan dut kon-
taktua. Zerrenda hori Muskaria 
aldizkaritik eta Sintonia aldiz-
karietatik atera dut. Muskarian 
Hilbehera taberna aipatzen da 
herriko musikaren epizentro 
bezala. Sasoi hartan El Tubo 
aldizkaria banatzen nuen eta 
Gipuzkoa mailan Hilbeheran 
saltzen zen gehien.

Beste taldeekin ezin izan duzu 
harremana egin?
Eibar zaila da. Sintonia aldiz-
karian Eibarko hainbat talde 
agertzen dira, baina jendea-
rekin berba egiten dudanean 
esaten didate ez dituztela eza-
gutzen. Bitxia da. Norbaitek 
talde horien inguruko infor-
mazioa badu edo kideren bat 
ezagutzen badu, eskuzabalik 
jasoko dut laguntza.
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EIBAR KLISK BATEAN

Zuhaitzek ezin dute artista ezkutatu  BAKARNE ELEJALDE
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ANTZEZLANAK

“LOS HIJOS” 

otsailak 26 (barixakua  

Lucy Kirkwood-en DRAMA
Coliseoan, 19:00etan
100 minutu / Adin guztientzat
Producciones Teatrales Contemporáneas
Antzezleak: Elena Irureta, Susi Sánchez, Joaquin Climent
Zuzendaria: David Serrano

Amaitzear den iraganetik iritsi zaigun etorkizuna ekarriko 
digu gogora antzezlanak: lan-ibilbide osoan elkarrekin jar-
dun zuten hiru lagunen harreman amultsuaren iraganetik, 
bidea urratzen ari diren belaunaldiko milioika ezezagunen 
etorkizunera arte. Planetaren oraina da denen arteko lotura. 

Eibarko 44. 
Antzerki Jardunaldiak Egitarau osoa 

deskargatzeko

“ALPHA” 

otsailak 27 (zapatua  

Gorka Ganso eta Cecilia Paganiniren KOMEDIA
Coliseoan, 17:00etan
60 minutu / Familiarra
Ganso & Cía.
Antzezlea: Gorka Ganso / Musika zuzenean: Iñaki Santos
Zuzendaria: Gorka Ganso eta Cecilia Paganini

Argia itzaltzen denean, lo egiteko ordua da. Alphak kont-
zientziatik ametsen mundura igarotzeko une hori islatzen 
du. Bere fantasien biktima den pertsonaia baten bizipen ko-
mikoak kontatzen dizkigu eta aukera eskaintzen digu beldur 
eta sentimendu unibertsalei buruz barre egiteko. 

“AMERIKETAKO BIDAIA” 

martxoak 2 (martitzena  

Patxo Telleriaren TRAGIKOMEDIA
Coliseoan, 19:00etan
90 minutu / Adin guztientzat
Tanttaka Teatroa
Antzezleak: Miren Arrieta, Nerea Mazo
Zuzendaria: Mireia Gabilondo

Bi nerabe euskaldun, Jone eta Maria, Estatu Batuetara etorri 
dira ikasturte osorako; oso ezberdinak dira, eta ez dira ondo 
konpontzen. Bueltan, batek hainbeste miresten zuen Ame-
rika horren alde iluna ezagutuko du; bestea, aldiz, orain arte 
gutxiesten zuen gizarte horrekin adiskidetuko da.

“LLOVIENDO RANAS” 

martxoak 4 (eguena  

G. Losada, M. Bernues eta J.A. Vitoriaren DRAMA
Coliseoan, 19:00etan
65 minutu / Helduak
Ados Teatroa
Antzezleak: Mila Espiga, Lierni Fresnedo, Isidoro Fdez....
Zuzendaria: Garbi Losada

Gaixotasun mentala diagnostikatu dioten bat bere buruaz 
beste egitekotan da. Flashbacken bidez bere bizitzara bidaia-
tuko dugu eta gaitzaren prozesua ikusiko: ukapena, onarpena, 
beldurra, buruargitasuna, umorea, errebeldia... Performan-
cearen hurbileko lengoaian murgilduko gara.
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UEUren udaberriko eskaintza 
prest dago eta martxoko ikas-
taroetan izena emateko epea 
zabaldu dute. Eskaintzaren ba-
rruan ikastaro batzuk online 
izango dira eta beste batzuk, 
berriz, aurrez aurrekoak. Mar-
txoan emango dituztenen ar-
tean “Gure eskola hezkidetzen” 
(online), “Taldeak eta eralda-
keta: bidelaguntza ezagutzen” 
(aurrez aurrekoa), “Hezkuntza 
teknologikoa: teknologiari bu-

ruz ikasi ez duzuna” (aurrez au-
rrekoa), “Ahoskera laborategia: 
zuzentasunari, egokitasunari 
eta naturaltasunari buruzko 
saioak” (aurrez aurrekoa) eta 
“Hitz Adina Mintzo zikloa: Pi-
rinioetako euskalkiak” daude. 
Ikastaroekin batera jardunal-
diak eta IkerGazte2021: Na-
zioarteko Ikerketa Euskaraz IV. 
Kongresua ere antolatu dituzte. 
Eskaintza osoa Interneten kon-
tsultatu dezakezue.

UEU- k martxorako antolatu 
dituen ikastaroetan izena 
emateko epea zabalik dago 

Atzezlanean nolako bidaia 
egiten du zure pertsonaiak, 
Jonek?
Jone demaseko ilusioarekin 
doa AEBra, hango esperientzia 
bizitzeko gogoarekin. Nahiko 
inozentea da eta AEB peliku-
letan nola irudikatzen duten 
gustatzen zaio. Pozik heltzen 
da hara, baina hango bizitza 
oso ezberdina dela konturatu-
ko da eta bere ametsa erortzen 
zaio. Dokumentazioa galtzen 
du, deportatu egiten dute eta 
esperientzia gogorra biziko du.

Mariak, ostera, justu kontra-
koa biziko du, ezta?
Bai. Bera erdi behartuta doa 
hara, ez zaio ingelesa gustatzen, 
ezta estatubatuarrak ere, baina 
esperientziak erakusten dio de-
netariko jendea bizi dela AEBn 
eta jende jatorra ere badagoela.

Beraz, aurreiritziak apurtzen 
ditu antzezlanak?
Guztiz. Pertsonaia biek oso 
ikasketa interesgarria egiten 
dute eta etxetik irtetea zein ga-
rrantzitsua den ikusten dute, 
eskemak apurtzeko eta burua 
zabaltzeko.

Nolako lana egin duzue Miren 
Arrieta eta biok antzezlanaren 
pisu guztia eramateko?
Mirenekin ‘Go!azen’ telesailean 
ibili naiz eta oso esperientzia 
polita da antzezlana lagun bate-
kin egitea. Niretzat lehen aldia 
izan da eszenatoki gainean eta 
asko lagundu dit. Mireia Gabi-
londo zuzendaria ere aurretik 
ezagutzen nuen eta familia gi-
roan egin dugu lan.

Antzezlanaren sortzailea ere, 
Patxo Telleria, ezaguna duzu, 

berarekin lan egin baituzu au-
rretik  Gustora moldatzen zara 
berarekin?
Oso gustora! Patxo txikitatik 
ezagutzen dut, aitaren (Aitor 
Mazo aktorearen) oso laguna 
izan delako. Bere gidoiarekin 
lana egiteak ilusio berezia egi-
ten dit.

Alde handia dago telesaile-
tatik edo zinetik antzerkira?
Bai, gauza batek ez du bestea-
rekin zerikusirik. Antzerki ba-
terako hainbat hilabetez egon 
behar duzu entseatzen, oholtza 
gainera igotzen zaren momen-
tuan dena ondo irteteko. Tele-
sail edo pelikula bat grabatze-
rakoan, ostera, eszena bakoitza 
errepikatu egin dezakezu. An-
tzerkiko lana fisikoagoa da, ne-
ketsuagoa, baina publikoarekin 
sortzen den harremana zuze-

nean bizi duzu eta hori guztia 
sentitzeak inpresioa ematen 
du. Saio bakoitza ezberdina da, 
antzokiaren arabera aldatzen 
delarik. Ez daude bi funtzio 
berdin. Publikoak beti ez du 
harrera bera egiten. Batzuek 
puntu batean egiten dute barre 
eta beste batzuek beste pun-
tu batean. Publikoak eskatzen 
duenari adi egon behar duzu.

Gaztea izanik, hainbat lan 
egin dituzu aktore moduan  
Betidanik erakarri zaitu mun-
du horrek?
Aktore izateko nahia beti izan 
dut, berezkoa dut. Gurasoek 
beti eman didate babesa, baina 
eurek badakite aktoreen mun-
dua nolakoa den eta beste zer-
bait ikasteko ere animatu naute. 
Beraz, Ikus-entzunezko Komu-
nikazioa ikasi dut.

“Publikoak eskatzen duenari adi 
egon behar zara eszenatokian”

NEREA MAZO • AKTOREA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

‘Go!azen’ telesailean elkarrekin ibili ziren Miren Arrieta eta Nerea Mazo bizitza 
aldatuko dien bidaian bilduko dira oraingoan. ‘Ameriketako bidaia’ antzezlanak       
Maria eta Joneren istorioa kontatzen du eta martitzenean ikusi ahal izango dugu, 
19:00etan, Coliseoan.
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Pagatxa emakumeen elkartearen “Emakumeen Istorioak” 
bideo-forum zikloaren barruan, martxoko saioan Katheri-
ne Johnson psikologo, informatikari, espazio-zientzialari 
eta matematikari amerikarra ezagutzeko aukera egongo da. 
Johnsonek NASAn lan egin zuen, programa espaziala eta 
aeronautika amerikarra garatzeko proiektuetan. Astelehe-
nean, martxoaren 1ean, izango da saioa, 18:30ean hasita, 
Portaleko areto nagusian eta dinamizatzailea Patricia Perex 
izango da. Baimendutako gehieneko edukiera 28 lagune-
koa izango denez, aurretik izena eman beharko da (asocia-
cionpagatxa@yahoo.es helbidera idatzita). 

Bihar eta etzi egingo dute Eibar-
REC 2021 lehiaketa Indianokua 
gaztelekuan. 12-17 urteko gaz-
teek har dezakete parte, aste-
buruan bertan ikus-entzunezko 
labur bat grabatuta. Grabazioa 
nola egin azaldu eta horretan 
laguntzeko, zapatuan 17:00eta-
tik 21:00etara eta domekan 17:00etatik 20:30era forma-
zioa eta laguntza emango diete: “Bi egunetako edozeine-
tan etorri daitezke, ordutegi horretan. Bideorik onenak 
DEMAS.A. Euskarazko Ikus-Entzunezko Rallien Lehiake-
tako finalean parte hartuko du. Lan guztiak Eibarko Film 
Laburren Jaialdian inskribatu ahalko dira, eta tokiko saria 
lortzeko aukera izango dute”. 

2020. urtean zehar euskararen sustapenerako Udaleko 
Euskara Arloaren bitartez burutu diren ekintzen deskriba-
pena jasotzen duen memoria Interneten jarri dute ikusgai, 
www.eibar.eus webgunean, Kulturari eskainitako azpia-
talean. Memorian Euskara Zerbitzuak Udal barrurako eta 
herritarrei begira antolatzen dituen jarduerez gain, Udal 
Euskaltegiak eta Eibarren AKEBAI plataformak antola-
tzen dituztenak ere jaso dituzte.

Pagatxa elkartearen bideo-foruma

EibarREC lehiaketa gaztelekuan

Euskara Arloaren urteko memoria

Pandemiak Korrika barik laga 
gaitu aurten eta, ekimena ez 
egiteak dakarren galerari buelta 
emateko asmoz, AEK-k “Bul-
tza euskaltegiak! Bultza eus-
kara!” izeneko dinamika jarri 
du martxan. 

Horren baitan, besteak bes-
te, martxoaren 28an ekitaldi 
xumeak egingo dituzte Euskal 

Herriko hainbat tokitan. “Mo-
mentu honetan, 45 gune lotuta 
dauzkagu, baina behin betiko 
zerrenda ez dugu oraindik itxi”, 
diote AEK-koek.

Eta, horrekin batera, diruz 
lagundu nahi dutenei diru ekar-
penak egiteko aukera emango 
diete www.aek.eus webgunean, 
martxoaren amaierara arte.

Jose Antonio Azpilikueta ma-
rrazkilariak eta haren seme 
Martinek biñeta bana egingo 
dute hilero, urtea amaitu arte, 
Eibarko historiatik aukeratu-
tako zenbait gertaera, pasadizo 
eta kontu hizpide hartuz. “Atzo 
goizeko ipuiñak” izenburuare-
kin osatzen joango den bildu-
mako biñetak Ego Ibarraren 
webgunean jarriko dira ikusgai. 

Eibarren sorreraren 675. ur-
teurrena ospatzeko, guztira 20 
biñeta egingo dituzte, mende 
bakoitzeko bi, gutxi gorabehe-
ra, guztiak Eibarko euskaran.

Hala, XIV. mendetik gaur 
eguneraino, errepasoa emango 
zaie herrian esanguratsuak izan 
diren gertaerei, beti ere marraz-
kilarien umorea tartean dela.

“Bultza euskaltegiak! Bultza 
euskara!” dinamika ipini du 
martxan AEK-k 

Azpilikueta aita-semeen “Atzo 
goizeko ipuiñak” argitaratuko 
ditu Ego Ibarrak Interneten
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ZERBITZUAK

• Rosa Maria Moreno Brea  76 urte. 2021-1-23.
• Rodrigo Garcia Alvarez  80 urte. 2021-2-18.
• Maria Mo a Lopez  81 urte. 2021-2-18.
• Jose Luis Prieto Vital  52 urte. 2021-2-19.
• Petra Romero Garcia  83 urte. 2021-2-20. 
• Fructuoso Carracedo Prieto  78 urte. 2021-2-20.
• Alberto Arakistain Iriondo  79 urte. 2021-2-22.
• Santiago Gonzalez Escudero  92 urte. 2021-2-22.
• Urbana Bengoa Ezkibel  90 urte. 2021-2-22.

Hildakoak

• Noa Sanchez Mora  2021-2-1.
• Elaia Lopez Cordon  2021-2-12.
• Paula Arriaga Ormaetxea  2021-2-16.
• Malen Barandika Monge  2021-2-17.
• Eneko Legaristi Oteiza  2021-2-21.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 26
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

ZAPATUA 27
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

DOMEKA 28
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

MARTITZENA 2
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

EGUAZTENA 3
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

BARIXAKUA 5
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

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

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

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono
jakingarriak

ESKELAK, 
URTEURRENAK

ESKERTZAK
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto eus
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ZORION AGURRAK

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, ODILE! 
Bixar 9 urte 
egingo dozuz-eta! 
Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ALBA Cid 
Velasco, otsaillaren 
29xan 5 urte egingo 
dozuz-eta. Musu 
pilla bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, 
MARTIN,  zure 6. 
urtebetetzian!!! Beti 
pozik, beti prest! Asko 
maite zaittugu.

Zorionak, AMETZ! 
Daguaneko                          
11 udaberri. Patxo 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANDER, 
bixar urtetxua 
egingo dozu-eta. 
Musu erraldoia zure 
famelixaren eta, 
batez be, zure anai 
Julen eta lehengusiña 
Haizearen partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, LAIA, 
atzo   2 urte bete 
zenduazen-eta. 
Famelixaren partez!! 
AMZ!!!

Zorionak, XABAT, 
atzo 3 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat etxeko 
guztien partez.

Zorionak, IKER, mutil 
haundi, gaur 8 urte 
betetzen dozuz-
eta. Patxo haundi-
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 27an: 16:00 (2 aretoa
• 28an: 16:00

“¡Scooby!”
Zuzendaria: Tony Cervone

1 ARETOA
• 27an: 19:00
• 28an: 19:00
• 1ean: 19:00

“La chica del brazalete”
Zuzendaria: Stephane Demoustier

2 ARETOA

• 28an: 16:00, 19:00
• 1ean: 19:00

“Entre nosotras”
Zuzendaria: Filippo Meneghetti

ANTZOKIA
• 27an: 16:00 (1 ar , 18:30 (2 ar
• 28an: 16:00 (1 ar , 18:30
• 1ean: 18:30

“Pequeños detalles”
Zuzendaria: John Lee Hancock

Zorionak, EKHI, 
astelehenian 8 urte 
bete zenduazen-eta! 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez, txapeldun!

Zorionak, JON, 
txapeldun, bixar 6 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu potolo bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Maialenen partez.

Zorionak, PABLO, 
bixar 12 urte beteko 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat etxekuen 
eta, batez be, Aneren 
partez. Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, EUKEN, 
zure 8. urtebetetzian. 
Musu haundi bat 
famelixaren eta, 
batez be, zure arreba 
Paule eta lehengusu 
Xuhar eta Julenen 
partez.

Zorionak, GARI eta AITOR. Besarkada potolo bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ALAIN, 
martitzenian 11 urte 
egingo dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, JON, 
martxoaren 4an 5 urte 
beteko dozuzelako. 
Etxekuen partez.

Zorionak, BEÑAT, 
hillaren 21ian 8 urte 
bete zenduazen-eta. 
Besarkada haundi bat 
etxeko guztien partez.
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

1  ETXEBIZITZA
1 1  Salgai
1 2  Errentan
1 3  Konpartitzeko
1 4  Etxe trukaketa

2  MOTORRA
2 1  Salgai

3  LOKALAK
3 1  Salgai
3 2  Errentan

4  LANA
4 1  Lan bila
4 2  Langile bila

5  IRAKASKUNTZA
5 1  Eskaerak
5 2  Eskaintzak

6  DENETARIK
6 1  Salgai
6 2  Eman
6 3  Galdu/Aurkitu
6 4  Bestelakoak

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

3  LOKALAK
3 1  Salgai
 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.  

3 2  Errentan
 • Trasteroa bilatzen dut alokairuan. Tel. 
646369330. 

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

4  LANA
4 1  Lan bila
 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Erre-
ferentziak. Tel. 602850826.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 641816942.

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lanetarako. Disponibilitate osoa. Tel. 
631611201.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (titulazioarekin) eta garbi-
ketak egiteko (etxeetan, bulegoetan...). 
10 urteko esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 603514085.

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

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Eusko Jaurlaritzaren habilitazioare-
kin. Tel. 646562523. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak edo etxeko 
lanak egiteko. Tel. 602407338.

 • Emakumea eskaintzen umeak edo 
nagusiak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 632398992.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko asteburuetan eta interna. 
Erreferentziekin. Tel. 643601205. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta beste edozein 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.  

4 2  Langile bila
 • Emakumea behar da autoarekin as-
teburuetan baserri baterako. Ordu-
tegia: 09:00-15:00. Tel. 653723095. Pili. 

5  IRAKASKUNTZA¡

5 1  Eskaerak
 • Informatikako klase partikularrak 
jasoko genituzke. Astelehen eta as-
teazkenetan, 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
 • Autoko bolan lotzeko “bizikletak era-
matekoa” salgai. Bi bizikletarentzako. 
90 eurotan. Tel. 646293311. 

6 3  Galdu/Aurkitu
 • Patinete scooter grisa desagertu zitzai-
gun eguaztenean San Andres eskolako 
parkean. Bateren batek aurkitu badu, 
deitu. Tel. 618286985.

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus






