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Eskutitzak Astean esanak

NARRUGORRITU.- Biluztu. “Igarirako, Ariatzan narrugorrittutzen giñan eskolako mutikuak”.
Xemeiko barik laga. Gaztelerazko ‘desplumar, dejar sin blanca’. “Katillunian, kartetan, drogoso biren 

artian narrugorrittu eben”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Zergatik ez duzu aurretik telefonoz deitu?

Txarto nagoelako! Arduratsua naizelako eta ez dudalako ez eztulik, ez 
sukarrik. Bide batez, gauzak errazteko asmoarekin: nigatik, komeni zai-
dalako lehenbailehen jakitea zer dudan; medikuarengatik, ni aurrean 
ikusita errazago egingo zaiolako zer dudan identifikatzea; eta beste 
guztiengatik, deirik-dei eguna joan eguna etorri denborarik ez galtzeko 
eta oztoporik ez sortzeko.

Zertara dator galdera hori Anbulatoriora zoazenean? Hori ere 
geratzeko etorri da, azken aldian hainbeste gauzarekin gertatzen den 
bezala? Noiz hasi behar gara kontatzen pandemia honek eragindako 
albo-kalteak? Zenbat hildako laga dituzte diagnostiko berantiarrek? 
Medikuek ez dute zer esatekorik horren aurrean? Eta gu hor, akaso 
molestatuko dugun beldur.

“Konspiranoiko” eta “negazionisten” tribuak identifikatu dituzten 
moduan, badago “bekerekeak” deituko nituzkeenena. Edonondik dela 
ere, aginduak jaso eta, ezer hausnartu gabe, betetzera jotzen dugun 
gehienona: bakarrik falta zaigu “beee beee” esatea. Ez da hori izango 
bilatu behar omen dugun artaldearen immunitatea?

K.M.H.

“Gipuzkoan hiru ibaitan dago araututa angulak arrantzatzea: 
Orian, Deban eta Urolan. Eta bakoitzean 188, 151 eta 35 lizentzia 
daude emanda, hurrenez hurren. Arrantza txalupatik egiten du-
tenen kasuan, lizentziaren jabeak derrigor egon behar du ontzian 
angulak harrapatzera atera ahal izateko. Euskadiko Angulero 
Elkartea sortu berri dugun honetan probintziako 140 angulazale 
gaude eta kiderik gazteenak 40 urte inguru izango ditu; hortik ate-
ra kontuak. Anguletarako aurreneko lizentzien banaketa 2003an 
egin zuten, eta ordutik ez dira berritu baimenak. Anguletara atera-
tzeko oso baldintza zehatzak behar izaten dira, mareak esaterako, 
eta horiek kontuan izanda lehorretik jarduten dutenek neguan 
hogei egun izango lituzkete arrantzarako, eta txaluparekin ibiltzen 
garenok hamar; oso gutxi da”.

UNAI EIZAGIRRE, Angulero Elkartearen presidentea

"Hemendik aurrera ezarriko -inplementatuko esaten da orain- 
zaigun ordena berrian bada egonezin sakona sortzen duenik gure 
desagertzearen bidean daramagun lasterketan. Neskatila batek 
eskubidea izango du -betebeharra ia- ingeniari aeroespaziala izate-
ko. Zatar geratuko da, ordea, apo bati musu ematearekin amestea, 
apo hori printze urdina bihurtzeko asmoarekin bada. Aukera 
izango du top model izateko, beti ere top model curvy izatekotan 
bada. Ehiztariek gaizkile hutsak jarraituko dute izaten, baina giza 
zerbitzaritzat hartuko dira txakur arrak zikiratu eta katu emeak 
hustutzen dituztenak, ohara-sasoian neurrigabeko marrakak ez 
entzuteko eta pipi-kanaren ondoan estalketa-orgiak ez ikusteko. 
Ordena berrian kinoa eta Japonia Itsasoko algak superelikagaiak 
izango dira; zure baratzeko aza ez”.      

BEGOÑA DEL TESO, kazetaria
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>>>  Aste honetan onartu berri 
du Udalak Errebal inguruko 
(Ibarkurutze eta Arikitza ar-
tean) urbanizazioa zabaltzeko 
kontratuaren esleipena. Alde 
batetik, saneamenduko eta ur-
hornidurako sareak berrituko 
dituzte eta, bestetik, kaltetu-
tako kalearen zatia zolatzeko 
lanak egingo dituzte.

Kontratazio-taldeak aukera-
tu du lan horiek “Construccio-
nes Otegi Gaztañaga SL” en-
presari esleitzea. 133.652,72 
euroko (BEZa barne) kostua 
izango dute lanok eta zazpi as-
teko epean egingo dira.

2019ko azaroan Errebal 
kalea birzolatzeko proiektua 
idatzi zen eta, bertan, Ibarku-
rutze plazatik Julian Etxebe-
rria kalearekin bat egiten duen 
tokiraino doan jarduketa-ere-
mua zehaztu zen. Lanak hasi 
aurretik, Gipuzkoako Urak-ek 
baldintza bat jarri zuen: Ibar-
kurutze plazaren eta Arikitza-
neko zubiaren artean dagoen 
obraren eremuaren ondoko 
zatiaren saneamendu eta hor-
nidura-sareak berritzea. Orain, 

Errebal kale osoa urbanizatzeko 
lanak aurreratuta, Ibarkurutze 
eta Julian Etxeberriarekin (Al-
dapatxoko bidegurutzea) bat 
egiten duen lekuaren artean 
laster urbanizazioa zabalduko 
da. Birzolaketa egiteko, Errebal 
kaleko proiektuaren irizpide 
berberak jarraituko dira, eta 
espaloiak eta bideak maila be-
rean egongo dira. Era berean, 
espaloiak granitozko lauzazko 
zoladurarekin zabalduko dira, 
eta bidean asfaltozko aglome-
ratu inprimatua zabalduko da.

>>>  Eguaztenerako herri ba-
tzarra antolatu du Eibarko 
EH Bilduk. Batzarra telema-
tikoa izango da eta ponentziak 
aurkeztu eta dudak argitzeko 
Mertxe Aizpurua EH Bildu-
ren Madrilgo Kongresuko bo-
zeramailea gonbidatu dute. 
Saioa 18:30ean hasiko da eta 
https://bbb.ehbildu.eus/b/
igo-u6x-kk3 loturan jarrai-
tzeko aukera egongo da. Hala 
ere, telematikoki jarraitzeko 
zailtasunik izanez gero, Eibar-
ko EH Bilduren ordezkariekin 
harremanetan ipintzea eskatu 
dute. Azaldu dutenez, “II. Kon-
gresuaren muinera ailegatzen 
ari gara, ponentziak aurkeztu 
eta eztabaidatzeko unea da. Es-
tatu bokazioa duen ezkerreko 

indar politikoa izanik,  proiektu 
zehatzetara pasatzeko garaia 
da. Eta proiektu horiek behetik 
gorako prozesuetan zentratu-
ta egon behar dute. Hori dela 
eta,  proposamenak zuzendu, 
egokitu eta, noski, hobetzeko, 
herritarren parte-hartzea ezin-
bestekoa da”.

>>>  Gotzone Sagardui Osa-
sun sailburuak adierazi duenez, 
mugikortasunari dagozkion 
neurri murriztaileek inda-
rrean jarraituko dute martxoan 
eta apirilean ere, “muturreko 
zuhurtziaz” jarraitzeko sasoia 
delako. Sailburuak aitortu du 
azken egunotan “asko mantso-

tu” dela pandemiaren hobekun-
tza eta EAEko intzidentzia-tasa 
“oso altua” dela oraindik. Gaur 
egun 243,8ko intzidentzia-tasa 
dugu eta 60ra jaistea da hel-
burua. Azpimarratu duenez, 
“prebentzio-neurriei eusten ja-
rraitu beharra dago birusaren 
zabalkundea gelditzeko”,

133.652 euroko kostua 
izango dute Ibarkurutze 
eta Arikitzaneko zubiaren 
artean egingo diren lanek

Herri batzar telematikoa antolatu 
dute Mertxe Aizpuruarekin

Mugikortasuna mugatuta egongo 
da martxoan eta apirilean ere

>>>  Martitzenean aurkeztu zituzten Erreginaren Kopan IDK Eus-
kotren saskibaloi taldeak jantziko dituen ekipazio berriak, Roberto 
Etxeberria diseinatzaileak egindakoak. Eibartarrak Wiborekin 
batera sortu du aurtengo edizio berezia eta IDK Euskotreneko 
jokalariek gaur erabiliko dute estreinekoz, Valentziaren aurka jo-
katuko duten Erreginaren Kopako final-laurdenetako partiduan.
Lehen ekipaziorako kolore beltza aukeratu du Etxeberriak, ukitu 
gris eta urdin batzurekin eta bigarren ekipaziorako, berriz, grisa 
erabili du, ohiko kolore urdina albo batera lagata. 

Ekipazio berriak aurkezteko ekitaldian  Carmen Muguruza 
taldeko presidenteak Roberto Etxeberriari eta Wibori eskerrak 
eman zizkien “gure taldearentzat ekipazioa diseinatzeagatik”.

Etxeberriak diseinatu ditu 
IDK Euskotrenen ekipazioak
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>>>  PSE-EEk Aurora Baska-
ran omenduko du bihar, “Bi-
degileak: bidea zabaldu zuten 
sozialistak” ekimenaren es-
treinaldian. Eibarko Sozialis-
tek Untzagan duten egoitzan  
izango da ekitaldia, 11:30ean, 
eta Idoia Mendia PSE-EEko 
idazkari nagusi eta lehenda-
kariordeak hartuko du parte.
Benigno eta Marcelino Baska-
ran euskal sozialista histori-
koen alaba eta biloba den Au-
rora Baskaran Eibarko alkate 
izan zen 1987tik 1995era eta 
senatari kargua ere bete zuen. 
Biharko ekitaldian berdinta-

sunaren aldeko borrokan egin-
dako lana aitortu nahi diote al-
derdikideek.  Teresa Laespadak 
zuzentzen duen PSE-EEko Gi-
zarte Mugimenduen, Anizta-
sunaren eta Berdintasunaren 
Idazkaritzak hainbat ekitaldi 
egingo ditu, “Bidegileak: bi-
dea zabaldu zuten sozialistak” 
izenburuari jarraituta, bizitza-
ko arlo ezberdinetan emaku-
me sozialistek egindako ibilbi-
dea eta lana aitortzeko asmoz.
Ekitaldia streaming bitartez 
jarraitu ahal izango da Euskal 
Sozialisten Twitter, Facebook 
eta Youtube kanalaren bitartez.

>>>  Errigoraren “Nafar he-
goaldeko uzta eskutik eskura” 
kanpaina martxan dago eta, 
gaurtik hasita martxoaren 24ra 
bitartean, Agerreko (Nafarroa 
hegoalde eta erdialdeko) oliba-
olio birjina estra eta kontserba, 
arroz eta pasta-sortak eskatu 
ahal izango dira, euskaraz eti-
ketatuta eta ekoizlearen jato-
rrizko prezioan. 

Eskaerak Errigoraren web-
gunearen bidez egin daitezke 
(errigora.eus) eta eskaerak In-
ternet bitartez egiteko aukera-
rik ez dutenek, berriz, telefonoz 
eskatzeko aukera ere badute 
(+34 848 87 12 23). Erosleek 

apirilaren bigarren hamabos-
taldian jasoko dituzte produk-
tuak. 

Eibartarrek herrian bertan 
izango dute jasotzera joateko 
aukera. Oraingo honetan Ar-
meria Eskolako frontoian izan-
go da banaketa, apirilaren 20an 
(martitzena) eta 21ean (eguaz-
tena), 17:00etatik 20:30era. 
Kontserbak eta olioa, gauza 
biak batera banatuko dituzte 
bi egun horietan. Bestalde, or-
dainketa online eginez gero, 
bi zatitan ordaintzeko aukera 
ematen dute. Bestela dena ba-
tera ordainduko da, jasotze-
rakoan.

Aurora Baskarani omenaldia 
egingo diote bihar sozialistek 

Gaurtik aurrera eska daitezke 
Errigoraren kontserbak eta olioa
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>>>  Zaintza esparruko hiru-
garren greba eguna izan zen 
atzokoa eta, azaroaren 17an eta 
urtarrilaren 26an egin zuten 
bezala, zaintzaren sektore pu-
blikoaren aldeko mobilizazio 
ugari eta jendetsuak egin ziren 
EAE-ko hiriburu eta herri as-
kotan, ELA, LAB, UGT, CCOO, 
ESK eta CNT sindikatuek egin-
dako deiari erantzunez. Eiba-
rren arratsaldean elkarretaratu 

zen jendea, Untzagan, zaintza-
sistema unibertsal, publiko eta 
kalitatezkoa eskatzeko.

Bestalde, aste honetan jaki-
narazi dute martxoaren 15, 16, 
17 eta 18an greba egingo dutela 
Gipuzkoako eraikin eta lokale-
tako garbitzaileek, LAB, ELA 
eta UGT sindikatuek deituta. 
Mobilizazioetan, besteak beste 
soldata-arrakalarekin amaitzea 
eskatuko dute.

Zaintzaileen atzoko grebaren 
atzetik garbitzaileena dator

>>>  Bihar kontzentrazio bate-
ratua egingo da Eitzagan, Zal-
dibarko zabortegiaren honda-
mendia gertatu zela 394 egun 
betetzean. Ekitaldia 12:30ean 
hasiko da eta Eibartik bertara 
joan nahi dutenei 12:00etan 
trena dagoela jakinarazi nahi 
diete Zaldibar Argitu-koek. 
Bestalde, itsulapikoa.eus-en 
egiten ari den diru-bilketa kan-
paina amaitzear dago eta gaur 
17:30ean Untzagan mahaia ipi-
niko dute, epaiketaren gastue-
kin lagundu nahi dutenentzat.

>>>  Gipuzkoako zaharren egoi-
tzek protokolo berria estreinatu 
zuten martitzenean, erabiltzai-
leek gutxienez lau irteera egin 
eta astean bi bisita jaso ahal 
izateko. Neurri hori Euskadi-
ko COVID-19aren Koordina-
zio Organoarekin adostu da, 
egiaztatu ondoren txertaketak 
pandemia horren intzidentzia 
geldiaraztea lortu duela egoi-
tzetan bizi diren adinekoen ar-
tean, eta gaur egun ez dagoela 
kasu positiborik. Berrikuntza 
gisa, bi pertsona sar daitezke 
senide batengana bisitan aldi 

berean eta, gainera, pertsona 
horiek desberdinak izan dai-
tezke bisita bakoitzean.

Protokolo berria 
sartu da indarrean
egoitzetan

Bihar 12:30ean kontzentrazio 
bateratua egingo da Eitzagan

>>>  Gaurtik aurrera kafe-
kapsulak birziklatzeko auke-
ra izango dugu mini garbigu-
neetan, Mankomunitateak eta 
Nestlek sinatutako hitzarme-
nari esker. Horretarako, es-
kualdeko 12 garbiguneetan 
aldaketa txikiak egingo dira, 
plastikozko eta aluminiozko 
kapsulak konpartimentu des-
berdinetan utzi ahal izateko. 
Orain arte, hondakin horiek 
errefusaren edukiontzi grisean 
botatzen ziren.

Kafe-kapsulak birziklatzeko 
aukera dago gaurtik aurrera

>>>  Beste herri askotan bezala, 
Eibarren ere manifestazioa egin 
zen astelehen eguerdian, gure 
herriko pentsiodunen taldeak 
deituta. Aste honetako mani-
festazioan, ohiko eskaerekin 
batera, arreta berezia eskaini 
zioten gizon eta andrazkoen ar-

tean ematen den diru-sarreren 
aldeari eta, Martxoaren 8aren 
atarian, genero-arrakalarekin 
amaitzeko neurriak exijitu ziz-
kieten agintariei. Astelehenean, 
astero bezala, Untzagan kon-
tzentrazioa egingo dute, eguer-
diko 12:00etan.

Genero-arrakalarekin amaitzea 
eskatu dute pentsiodunek
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>>>  Enplegu publiko berria 
sortzea, lan baldintzak hobe-
tzea eta aldi baterako kontra-
tuekin ari diren langileen enple-
gua finkatzea eskatzeko greba 
egingo du EAEko sektore pu-
blikoak apirilaren 22an. ESK, 
SATSE, ELA, LAB, CCOO eta 
STEILAS sindikatuek deitu 
dute greba eta mobilizazioak 

iragarri dituzte aste honetan 
egindako agerraldian.

Administrazioetan enplegua-
ren egoera gero eta kezkagarria-
goa dela uste dute eta, horrez 
gain, zerbitzu publikoetan en-
plegua suntsitzen ari dela, be-
rria sortzeko borondaterik ez 
dagoela eta ezegonkortasuna 
handia dela azpimarratu dute.

>>>  Bihartik aurrera formatu 
birtualean egingo den Uni En-
counter jardunaldian hartuko 
du parte Udalak hirugarren ur-
tez jarraian, eta Ekonomia Ga-
rapen, Enplegu eta Berrikuntza 
Sailaren bidez babesa emango 
dio. UNI Eibar – Ermua Biga-
rren Hezkuntzako Institutuko 
Informatika Sailak antolatzen 
duen ekimenak aurten 17. edi-
zioa beteko du eta antolatu di-
tuzten jarduerek martxoaren 
12ra arte iraungo dute. 

Edizio honetan, Discord par-
te hartzeko plataformari esker, 
ikus-entzunezko lanak egite-
ko eta ekitaldia Twitch bidez 
zuzenean jarraitzeko aukera 
egongo da. Hain zuzen ere, 
aurtengo berritasun nagusia 
formatua izango da. Izan ere, 
pandemiaren eraginez aforoa 
murriztu behar denez, modu 
birtualean egingo dute Uni En-
counter. Nahi duenak har de-
zake parte, aldez aurretik izena 
emanda.Parte hartzea doakoa 
da, baina online parte hartu 
nahi dutenek jardunaldien 
webgunera (https://unien-
counter.uni.eus/) jo beharko 
dute eta bertan izena eman, 
parte hartzeko esteka jasotze-

ko. Egitarau osoa ere bertan 
kontsultatu daiteke.

Jardunaldian eskainiko di-
ren ekitaldiek, funtsean, izaera 
dibulgatiboa eta teknikoa dute 
eta, horrez gain, alderdi ludi-
koa, informatikaren eta ziber-
segurtasunaren arloko pertsona 
garrantzitsuen hitzaldiak, tai-
ler praktikoak eta sareko joko-
lehiaketak edo eSports-ak ere 
antolatu dituzte.

Topaketa bihar goizean, 
11:00etan hasiko da, aurkezpe-
narekin. Jarraian, Angel Baha-
montesekin analisi forensea-
ri buruzko ziber-elkarrizketa 
egingo da; 11:30ean Maitane 
Valdecantosek jabetza intelek-
tualari buruz egingo du berba 
eta, ondoren, 12:00etan, ziber-
segurtasunari buruzko elkarriz-
keta egingo diote Floren Moli-
nari; 12:30ean ideien lehiaketa 
aurkeztuko dute eta 12:40an 
Mikel Bermejoren “Plantxa-gi-
zonaren” emanaldia eskainiko 
dute; 13:10ean eSports aur-
keztuko da eta, jarraian, FI-
FAe finala hasiko da; League 
of Legends-en finala 13:45ean 
abiatuko da eta, topaketa agur-
tzeko, 15:30ean Valorant-en 
finala jokatuko dute.

Formatu birtualean egingo 
den Uni Encounter topaketa 
bihar goizean abiatuko da

EAE-ko sektore publikoak greba 
deitu du apirilaren 22rako

>>>  Udaleko Gobernu Batza-
rrak Murrategi auzoaren Bir-
gaitze Integratuaren Plan Be-
rezia onartu berri du. Auzoa 
berroneratzeko premia azpima-
rratzen zuen 2016an egindako 
azterlanari erantzun nahi dio-
te plan horrekin . Dokumentu 
horrek auzoan dauden etxebi-
zitza-eraikin guztiak gaur egun-
go ordenamenduari jarraituta 
finkatzen ditu. Horren arabe-
ra, birgaitze lanik handiena sei 
eraikinetan eta 28 etxebizitza-
tan egin beharko litzateke eta, 
planaren arabera, lan horien 

zati bat baliabide publikoekin 
diruz laguntzeko aukera legoke. 
Bestalde, auzoa berroneratzeak 
inbertsio batzuk eskatuko li-
tuzke: lurrak erostea eta gero 
parke eta aparkaleku bihurtzea, 
ibilgailuentzako sarbideak ho-
betzea, galtzadak birgaitzea, 
inguruko argiztapena hobetzea 
eta beharrezko hiri-altzariak 
jartzea, besteak beste. Horrek 
guztiak 410.000 euro inguru-
ko kostua izango luke. Aste-
lehenean Udalak bizilagunekin 
bilera egin zuen, honi buruzko 
azalpenak emateko.

Murrategirako birgaitze plana 
onartu berri du Udalak
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen 
Aldarrikapen moreak hartu zituen kaleak Emakumearen Na-
zioarteko Egunean. Haize bortitzak kalte handiak eragin zituen 
mendian zein herri barruan. 21 tabernak eman zuten izena 
Gilda Lehiaketaren seigarren edizioan. International Tribology 
Council erakundeko kide izendatu zuten Tekniker eta Amaya 
Igartua ikertzailea Espainiako presidenteorde. Zaldibar Argitu-
ren manifestua sinatu zuten unibertsitate eta kultur arloko 84 
pertsona ezagunek. Toribio Etxebarriari buruzko liburu berria 
kaleratu zuen Kutxa Fundazioak. Ustekabe txarangak bideoa 
grabatu zuen Txontan Sanjuanetako irudiekin. Udal Artxiboak 
1994ko Emakumearen Eguneko irudiak berreskuratu zituen.  
51. Gipuzkoako hiru-txirlo txapelketa hasi zen.  

1- Orduko haizeteak hainbat kalte eragin zituen.
2- Martxoaren 8ak aldarrikapenak jaigiroan egin ziren.
3- Ustekabe txarangakoek bideoa grabatu zuten Txontan.
4- Zaldibarkoaren inguruko manifestua kaleratu zuten.
5- Gilda Lehiaketa hasi bai, baina ez zen amaitu.
6- Gipuzkoako hiru-txirlo txapelketa ere, hasi bai baina...

1 2

3

4

5 6
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Eibarko Mugimendu Femi-
nistak ‘Dena aldatu siste-
ma arrakalatuz’ aldarria 

egingo du aurten, Euskal Herri-
ko Mugimendu Feministarekin 
bat eginez. Urteak daramatza-
te “sistema heteropatriarkal, 
kapitalista, arrazista eta abar 
luze honekin amaitzeko beha-
rra aldarrikatzen”, diotenez; 
eta aurten, “pandemia-egoe-
rak agerian utzi ditu sistema 
honen baitan existitzen ziren 
hainbat krisi eta hutsune, eta 
horiek aldatzeko egungo siste-
ma arrakalatzea ezinbestekoa 
dela uste dugu, bakoitzak bere 
egunerokoan egin ditzakeen 
ekintza txikietatik hasi eta gi-
zarte bezala egin ditzakegun 
aldaketetaraino”.

Egitarauaren prestaketan 
Nalua eta Matraka talde femi-
nistak ibili dira. Naluak hainbat 
urte daramatza lanean, baina 
Matrakak aurreko irailean hasi 
zuen bidea. Herriko neska* gaz-
teek sortu duten taldea da eta 
Mugimendu Feministak beso 
zabalik hartu du. “Elkarrekin 
lan egiteak elkarrengandik asko 
ikasteko aukera ematen digula 
uste dugu eta positiboki ba-
loratzen dugu esperientzia bi 
taldeetako kideok. Uste dugu 
herriko bi talde feministek el-
karlanean jardutea oso poten-
tea eta iraultzailea dela, besteak 
beste, gure arteko sareak erai-
kitzeko eta indartzeko aukera 
ematen digulako”, euren ustez.

Hainbat ekimen antolatu di-
tuzte Martxoaren 8ra begira eta 
gaur bertan hasiko dira egita-
rauarekin. 19:00etan, Anbula-
torioko parketik hasita, kaleak 
hartuko dituzte Martxoaren 
8ra begira motorrak berotzeko 
eta kaleak girotzeko. “Jendeari 
gure asmoen berri emateko eta 
gure aldarrikapenak ikusaraz-
teko aprobetxatuko dugu arra-
tsaldea”, esan digutenez.

Bihar Euskal Herriko Ema-
kumeon Mundu Martxaren 
itxiera ekitaldia egingo da 
Irun eta Hendaia arteko San-
tiago zubian eta Eibarko Mu-
gimendu Feministari iruditu 
zaio Mundu Martxarekin bat 
egiteko modu aproposa izan 
daitekeela egitarau propiorik ez 
antolatzea. ‘Zubi guztien gaine-
tik, mugarik ez! Transnaziona-
lik ez’ izan da nazioarteko eki-
menaren 5. edizioko goiburua.

Martxoaren 7an, domeka, 
zaintzaren gaia landuko dute 
Untzagan 11:30etik aurrera 
egingo den mahai-inguruan. 
“Gaur egun denon ahotan da-
goen gaia da. Behin eta berriz 
entzuten dugu zaintzaren krisia 
bizi dugula. Beraz, parte-har-
tzaileen bizipenetatik abiatu-
ta, ikuspegi ezberdinetatik gai 
honen inguruko gogoeta egin 
nahi dugu. Ez da ezagutza teo-
rikorik behar mahai-inguruan 
parte hartzeko, helburua gure 
bizipen eta gogoetak parteka-
tzea baita”, diote antolatzaileek. 
Ekintza aire librean egingo da 
osasun-neurri guztiak betez.

Martxoaren 8an, ohikoa de-
nez, manifestazioa egingo da. 
19:30ean hasiko da Untzaga-
tik eta, azken urteetan egin 
bezala, lehen lerroak “ema-
kumeek, transek eta bollerek” 
hartuko dituzte, “gune ez-misto 
bat izango delarik manifesta-
zioaren aurrean joango dena”, 
azaldu digutenez. “Horrez gain, 
bertan egon ezin direnei lekua 
egin nahi diegu: zaintza-lanak 
egiten ari direnei, preso dau-
denei…”. Eta ez hori bakarrik, 
manifestazioan zehar ekimen 
txikiak egiteko asmoa baitute, 
“gure aldarrikapenak ikusa-
razteko modu bezala”, azaltzen 
dutenez.

Herriko eragile 
feministek 
hainbat ekintza 
antolatu dituzte 
gaurtik aurrera 
martxoa osoan 
zehar egiteko

Maskaren atzetik, 
feminismoaren aldeko 
aldarriak ozen
Astelehenean ospatuko da Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna, baina jarduerak 
ez dira Martxoaren 8ra bakarrik mugatzen, gaurtik aurrera martxoa osoan zehar 
hainbat ekintza antolatu dituztelako herriko eragile feministek. Martxoa hilabete 
berezia da borroka feministarentzat, baina ez da egun edo sasoi bakarreko kontua, 
eguneroko borroka da, eta pandemiak agerian laga dituen krisi eta hutsuneei aurre 
egiteko lanak ez du etenik. Aurten ere bizitzako esparru ezberdinetan eragingo du 
mugimendu feministak eta herriko eragileek prestatu duten egitarauaren berri eman 
digute. Maskarek ere ezingo dituzte isilarazi feministen aldarrikapenak, geroz eta 
ozenagoa baita euren ahotsa.
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Martxoaren 8ko manifestazioa zaratatsua izan dadila nahi dute antolatzaileek.

Eibarko Mugimendu Feministak 
hainbat ekintza antolatu ditu 
gaurtik martxoaren 8ra arte

Egitaraua >>>
M8

5 (barixakua) 19:00 Kaleak hartu   Anbulatorioko parketik
6 (zapatua)  Mundu martxarekin bat   
7 (domeka) 11:30 Mahai ingurua   Untzagan
8 (astelehena) 19:30 Manifestazio zaratatsua   Untzagatik
12 (barixakua) 18:30 ’Itsaspeko bihotzak areto literarioa’ | ’Emakume asmatzaileak’ Erakusketak  Portalean
12 (barixakua) 18:30 Adierazi ez dena’ Ikuskizun artistikoa  Portalean
18 (eguena) 18:30 ’Erroa eta geroa’ Dokumenala eta solasaldia  Portalean
22 (astelehena) 18:30 ’Zaintza lanen demokratizaziorantz’ Hitzaldia  Portalean
24 (eguaztena) 18:00 ’Koronabirusarekin (ere) bidea egiten badakigu’ Tailerra  Portalean
30 (martitzena) 18:30 ’Mujeres al Cuadrado 2010-2020’ Bideo-foruma  Portalean

Manifestazio zaratatsua iza-
tea nahi dute, “entzun gaitzate-
la nahi dugulako”. Horregatik, 
parte-hartzaile bakoitzak bere 
etxetik zarata egiten lagunduko 
dion zerbait eramatea eskatzen 
dute, “ez baitugu herriko kalee-
tatik oharkabean pasa nahi”.

Hitzaldiak, solasaldiak…
Andretxeak eta Udaleko Ber-
dintasun Zerbitzuak, Arrate 

Kultur Elkarteak eta …eta ki-
tto! Euskara Elkarteak Mar-
txoaren 8ko Lan Taldea sortu 
zuten 2017. urtean, Martxoaren 
8aren inguruan egitarauak 
modu kolektiboan antolatzeko 
eta elkarlana sustatzeko asmoz. 
Talde irekia da eta esku zabalik 
hartzen dituzten elkarte, kide 
eta proposamen berriak.

Aurten, Martxoaren 8ko ma-
nifestazioarekin bat egiteaz 
gain, hainbat ekimen egingo 
dituzte martxoan zehar ‘Bizi 
sareak ehunduz’ goiburuarekin. 
Ekintza guztiak Portalean egin-
go dira eta, bizi dugun sasoia 
kontuan hartuta, osasun- eta 
segurtasun-neurri guztiak har-
tuko dituzte. Ez da sarrera eta 
gonbidapenik hartu behar izan-
go erakusketa, hitzaldi edo so-
lasaldietara joateko, baina are-
toaren aforoa betetzen denean 
ateak itxiko dira.

Martxoaren 8ko Lan Taldea-
ren egitarauarekin hasteko, hi-
laren 12an, barixakua, erakus-

keta bi jarriko dituzte Portaleko 
erakusketa aretoan: ‘Itsaspeko 
bihotzak areto literarioa’ eta 
‘Emakume asmatzaileak’. Lehe-
na, Lehen Hezkuntza 4. mailako 
ikasleentzat dago zuzenduta eta 
genero-berdintasunaren gaia 
jorratzen du euskal haur-lite-
raturaren bidez. Bigarrenak, 
izenak dioen bezala, emakume 
asmatzaileak izango ditu ardatz. 
Erakusketa biak hilaren 30era 
arte egongo dira zabalik.

Erakusketak hasten diren 
egun berean, ‘Adierazi ez dena’ 
ikuskizuna eskainiko dute 
erakusketa aretoan 18:30ean. 
Dantzaren bitartez une hau bai-
no lehenagoko kultura, forma 
edo definiziorik gabeko erritual 
edo rave batetik gertu dagoen 
esperientzia sortzen saiatzen da 
Arantza Iglesias artista.

Hilaren 18an, eguena, ‘Erroa 
eta geroa’ dokumentala eskaini-
ko dute 18:30ean eta solasaldia 
egingo da gero. Dokumentalak 
Euskal Herriko oso toki desber-

dinetako emakume baserrita-
rren ahotsak jaso ditu. Gaztee-
nak 30 urteren bueltan dabiltza, 
nagusienak 90etik gora. Hain-
bat bizipen eta korapilo kontat-
zen dituzte, hainbat kezka eta 
galdera, erroa jasoz eta geroa 
irudikatu nahirik.

Tailerra Portalean
Hilaren 22an, astelehena, aur-
ten bolo-bolo ibili den zaint-
za-lanen gaia ekarriko dute 
gurera ‘Zaintza-lanen de-
mokratizaziorantz’ hitzaldia-
rekin. Saioa 18:30ean egingo 
da, Portaleko areto nagusian.

Emakumeek eta mugimendu 
feministak egoera berri eta zai-
lei aurre egiteko erakutsi duten 
gaitasunaren erakusle, hilaren 
24an, eguaztena, ‘Koronabi-
rusarekin (ere) bidea egiten 
badakigu’ tailerra eskainiko 
dute 18:00etan. Ekintza ho-
netan parte hartzeko ezinbes-
tekoa izango da izena ematea 
eta 688 85 34 40 - 943 54 39 
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38 telefonoetara deituta edo 
andretxea@eibar.eus helbide-
ra idatzita egin daiteke mar-
txoaren 19a baino lehenago.

Egitarauarekin amaitzeko, 
hilaren 30ean, martitzena, 
‘Mujeres al Cuadrado 2010-
2020’ lanarekin bideo-foru-
ma egingo dute. 2010ean in-
darkeria matxistaren biktimei 
laguntzeko asmoz sortu zen 
Mujeres al Cuadrado elkarte 
eibartarrak 10 urte hauetan 

egin duen ibilbidearen berri 
emango da bertan.

Jarduera fisikoa berdintasuna-
ren alde
Eibarko Mugimendu Feminis-
tak eta Martxoaren 8ko Lan 
Taldeak antolatu dituzten 
ekintzez gain, Uni Eibar-Er-
mua ikastetxeak ekimen be-
rezia antolatu du hilaren 8tik 
14ra ‘365 ordu, 365 egun ber-
dintasunean’ goiburuarekin. 

Ekintza horrekin ikastetxeko 
partaide guztien artean jardue-
ra fisikoko 365 ordu lortzea da 
helburua, “berdintasunaren in-
guruan kontzientzia hartzeko 
eta osasuna lantzeko”, azaldu 
dutenez.

Ekimena aurrera erama-
teko Strava aplikazioa erabi-
liko dute eta bertan ikasleek 
eta langileek egindako kilo-
metroak eta denborak erre-
gistratuko dituzte. Gainera, 

argazkiak egingo dituzte eta 
zerbait morea eraman beharko 
dute soinean. Amaieran, ikas-
leen artean Eibarko dendarien 
elkarteko bonoak zozketatuko 
dituzte.

Aldarrikapenerako ikur be-
zala, aste osoan zehar ikaste-
txeko langile guztiek maskara 
moreak erabiliko dituzte eta 
Jarduera Fisikoko sailak ekint-
za batzuk antolatuko ditu ki-
rola egin ahal izateko. 

Aurtengo Martxoaren 8a berezia izango da, baina hainbat ekintza prestatu dituzte segurtasun-neurri guztiak betez.
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Goi Argi: Sociedad 
Femenina 
Eibarresa

Miren Lorea Lasari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Miren Lorea Lasa 
Aranburu
(1930 – 2020) 

Goi Argiren Gabonetako Tonbola. Besteak beste, Aurora Echaburu, Mª Teresa 
Telleria, Mercedes Kareaga, Miren Mendicute, Carmen Apellaniz, Celia 
Murua, Mertxe Juaristi… GANTXEGI JUARISTI FUNTSA (EGO IBARRA).

Goi Argi Emakumeen Elkarteko 
lehenengo bazkideetako bat zen Lorea. 
Kartetara jokatzen zuten, tonbola 
antolatu eta beste hainbat ekintza 
burutzen zituzten. Mercedes Kareaga 
izan zen euren burua. Oso emakume 
inplikatua Eibarko kontuetan eta baita 
emakumearen aldeko ahalduntzean ere. 

“[Ta ezagutzen zenduan Goi Argi emakumien alkartia?] Goi Argi? Sozixua nintzan ni Goi Argin, 
guk hasi genduan Goi Argi (…) Nun hasi zan Goi Argi? Daguan lekuan hasi zan (…) [Zer egitten 
zenduen bertan?] Zer egitten genduan han? Ba beti juan hara, egotera. Ez dakit ba… jolastu kar-
tetan egingo genduan? [Tonbolia bazeguan?] Tonbolia baeguan, bai, Mercedes Kareagak ipin-
tzen eban tonbolia Eibarren. Mercedes Kareaga zan gure nagusixa, jefa bat esango dogu, ez dakit 
zer esan. Harek zenbat egin eban Eibargaittik! ...). Dana egin eban, Goi Argi be ifiñi eban, inten-
ziño guztiakin (…) Sociedad Femenina. Ez eguan horrenbeste diru, gerra ostian, baiña konsegi-
du eban harek, Eibarko industrial guztieri dirua etaratzen, eta holan ifiñi eban berak Sociedad 
Femenina Eibarresa (…) [Ta Mercedes zelakua zan?] Extraordinaria. Persona de las que suele 
haber pocas. Mercedes”.

Miren Lorea Lasa Aranburu Eibarren jaio zen, 1930eko otsai-
laren 19an. Ibarkurutze kalean bizi izan zen ezkondu arte. Bere 
osabarekin hasi zen lanean Norman eta gero familiako Zubiza-
rreta zapata-dendan. Goi Argi Emakumeen Elkarteko lehenen-
go bazkideetakoa izan zen. Mercedes Kareagari eta elkarteari 
buruzko hainbat kontu dakartza gogora. 

ibartarrene
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Mari Tere Gantxegiri grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Mari Tere Gantxegi 
Juaristi
(1923 – 2019) 

Emakumeak 
tabernara sartzea 
gaizki ikusia

“[Ta hasieran zein zan zuen intenziñua? Zuen ilusiñua edo zein zan?] Ezebez, ba hantxe, arratsal-
dia emon, jai eguneko arratsaldiak emon batez be. Guk, por ejemplo, lana egitten gendun, baiña 
jente asko juaten zan, ta andrazkuen artian edo jokuan egin, edo zeozer egin [Orduan emaku-
miak ta beste iñora ezin ziran juan, ez? Tabernetan sartzia be…] Tabernetan sartzia oso zatarra 
zan. Han, kez beteta, ta gizonezkuak, sartu-urtena ta… ez zan agradablia egoteko. Eta hor, desde 
luego, oso.. ene! Ongietorri haundixa egin jakon! [Ta zeintzuk ibilli ziran? Zeu, eta Mercedes 
eta…] Lehelengo presidentia izan zan Josefina Orbea. Esteban Orbea zan… ez zeskuen lagatzen, 
urtebete tardau gendun zabaltzen [Alkatiak? Esteban Orbea zan?] Esteban Orbea zan. Ta es-
kerrak Esteban Orbea alkatiari zabaldu gendun. Hori, ta gero Don Jaime Font y Andreu zeguan 
obispo, ta harek sartu ziran tartian, zertarako edo zer, zertarako organizau genduan haura, eta 
admitidu zeskuen urtebete geruago [Ta zeiñek ez zetsuen emoten permisorik?] Gobernuak”.

Eibarren jaio zen Bidebarrieta kalean. Bost urte zituela Graba-
dores kalera joan zen bizitzera. Victor Sarasketa lantegian egon 
zen lanean 31 urtez, 1941-1972 bitartean, eta gerora Patrona-
to Eibarres errehabilitazio-zentroan (baliabide gutxi zituzten 
eibartarrei laguntza emateko zentrua). Jubilatuta egon arren, 
elkarrizketa egiteko unean oraindik ere egunero joaten zen 
lanera hara laguntzera. Oso gazterik ezagutu zuen Mercedes 
Kareaga eta bere alboan hartu zuen parte Goi Argi elkartearen 
sorreran (Eibarko Sociedad Femenina) 1951. urtean. Elkarriz-
keta garaian (2008ko apirilaren 24an), Mari Tere zan elkarte-
ko presidentea.

Emakumeak tabernara sartzea gaizki 
ikusia zegoen eta Eibarko Goi Argi 
elkartera joaten ziren arratsaldea 
pasatzera. Elkartea sortu zutenak 
izendatzen ditu. 

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

hotana

Goi Argi elkarteko lehen zuzendaritza, 1951n. Ezkerretik, goitik hasita, 
Maritxu Irusta, Mercedes Kareaga, Francisca San Miguel,Tere Gantxegi, Julia 
Sarasqueta eta Josefina Orbea. CASTRILLO-ORTUOSTE FUNTSA.
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GU ERE BAGARA

Nola suertatu zitzaizun Dano-
bat enpresan lanean hastea? 
2017an Eibarko Udalak 35 
urte baino gehiagokoei bide-
ratutako ikastaro bat jarri zuen 
abian eta nik izena eman nuen. 
Bi hilabeteko ikastaroa izan 
zen, eta helburua lan-mundu-
ra salto egiteko baliabide eta 
tresnak ematea zen: curricu-
lumak nola egin, lan-mundua 
ezagutu… Ikastaroa amaitu 
baino hilabete lehenago, nire 
curriculuma GUREAK elkar-
tera bidali nuen, eta haiek Da-
nobat enpresara bidali nindu-
ten. Elgoibarko enpresa hori 
desgaitasuna zuen pertsona 
batewn bila zebilen lanpostu 
bat betetzeko, eta ni izan nin-
tzen hautatua. 

Zenbat denbora daramazu 
lanean?
Sei hilabeteko praktikaldia 
egin nuen hasiera batean Da-
nobaten, baina, nirekin gus-
tura zeudenez, plantilan sartu 
ninduten eta kontratu muga-
gabea egin didate. Dagoeneko 
lau urte daramatzat lanean, eta 
ezin gusturago nago.

Aurretik beste nonbaiten ari-
tu zara lanean?
Lehen aldia da laneko kontra-
tu batekin enpresa batean na-
goena, baina, duela urte asko 
praktikaldi laburrak egin ni-
tuen beste pare bat enpresa-
tan: INEMen (orain Lanbide 
moduan ezagutzen dena) eta 
Ipar Kutxan.

Zein da zure eginkizuna Da-
nobaten? 
Batetik, enpresako gela guz-
tiak uneoro behar dituzten 
material eta baliabideekin 
daudela bermatzea da nire ze-
regina: boligrafoak, paperak, 
“post-it”ak… Gainera, bilerak 
eta bestelakoak amaitzen di-
tuztenean, proiektoreak itza-
lita daudela eta kableak jaso 
direla ziurtatu beharra daukat, 
dena bere lekuan geratu dadin. 
Bestetik, noizbehinka parkin-
getik paseoak ematen ditut, 
eta gaizki aparkatuta dauden 
autoei abisuak jartzen dizkiet. 
Nire betebeharra parkinge-

ko autoak bere lekuan egotea 
da, askok zamalanetako edo-
ta elbarrien lekuan lagatzen 
baitute ibilgailua. Azkenik, 
Danobatekin batera dauden 
beste kooperatiben artean egu-
neroko korreoa banatzen dut: 
Goitin, IDEKOn eta Danobat 
Groupen.

Nola joaten zara lanera? Zein 
ordutegi daukazu?
Autobusean egiten dut joan-
etorria egunero. Lau ordu-
ko lanaldia daukat, goizeko 
08:00etatik 12:00etara bitar-
tean. Pandemia hasi aurretik 
astean behin geratzen nintzen 
bertako jantokian bazkaltzen, 
nire aitari egun “librea” ema-
teko eta aldi berean, nik lan-
kideekin harreman estuagoa 
egiteko. 

Zein ekarpen egiten dizu zure 
lanak profesionalki? Eta per-
tsonalki?
Pertsonalki oso gogobetega-
rria da lanean egotea: beteta 
sentitzen naiz. Alde batetik, 
jendartean egoteko eta jen-
dea ezagutzeko aukera ematen 
dit. Egunero-egunero esnatu 
beharrak eta zeregina izateak 
bizirik mantentzen nau. Profe-
sionalki esango nuke lan-mun-
duaren funtzionamendua zein 
den ezagutu dudala eta nire 
lanarekiko konpromisoa har-
tu dudala.

Etorkizunera begira, zer es-
pero duzu?
Nire gurasoenean bizi izan 
naiz bizitza osoan, ez daukat 
ez bikotekiderik ezta seme-ala-
barik ere. Egun, aita eta biok 
bizi gara etxean, eta oso ondo 
moldatzen gara. Pertsona in-
dependientea izatea gustatuko 
litzaidake, lanean dabilena eta 
bakarrik bizitzeko gai dena. 
Arlo profesionalari begira, Da-
nobaten jarraitzea da nire hel-
burua, eta gogotsu jarraituko 
dut lanean horrela izan dadin. 
Etorkizunean enpresak feriak 
eta horrelako ekimenak anto-
latzen dituenean, nire ekarpe-
narekin kontatzea gustatuko 
litzaidake, zoragarria izango 
litzateke bertan parte hartzea.

“Pertsonalki oso 
gogobetegarria 

da lanean egotea: 
beteta sentitzen 

naiz”

1976an jaio zen Eneko Illarramendi eibartarra  
San Sebastian klinikan, eta ordu gutxira bihotzeko 
arazaoa zuela ohartu eta Gurutzetako Ospitalera 

eraman zuten. Han ondorioak lagako zizkion hil ala 
biziko ebakuntza egin zioten. Ezgaitasuna ez da, ordea, 

oztopo izan eibartarrarentzat bere ibilbidea egiteko. 

ENEKO ILLARRAMENDI
Danobat enpresako langile eibartarra

Argazkia. MALEN ILLARRAMENDI
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Minbizia dutenei lagundu ahal izateko 
herritarrengana laguntza eske

AECC Gipuzkoa Minbiziaren 
Aurkako Elkarteko Debabarre-
neko Batzordeak kanpaina be-
rria abiatu zuen aurreko astean, 
gure eskualdean Minbiziaren 
Aurkako Astea martxan zegoe-
la aprobetxatuz. Eibarren eta 
inguruko herrietan hitzaldiak, 
tailerrak, proiekzioak eta beste-
lako jarduerak eskaintzeaz gain, 
bazkide berriak erakarri nahi 
dituzte elkartera eta dohaintzak 
egiteko aukera ere eman nahi 
diete herritarrei. Herritarren 
babes eta laguntzarekin, min-
bizia duten gaixo eta senideeki-
ko arreta-zerbitzua indartu eta 
hobetu nahi dute eta, horrekin 
batera, elkartearen premia duen 
jende gehiagorengana ailegatu.

Jarduerak ezagutzera ema-
teko ekitaldian minbiziak es-
kualdean duen eraginari bu-
ruzko datuak aurkeztu zituzten 
Amor Arakistain Debabarre-
neko AECCko lehendakariak 
eta Ainhoa Oregi gizarte-lan-
gileak. Azaldu zutenez, azken 
hamarkadan Gipuzkoan %15 

igo dira minibizi kasuak. Elkar-
teak eskualde osoari zerbitzua 
emateko Ardantza kalean duen 
egoitzan,  minbiziak kaltetutako 
84 pertsona, 45 gaixo eta 39 se-
nide artatu zituzten iaz eta 433 
saio psikologiko egin ziren. Age-
rraldian bazkideen garrantzia 
azpimarratu zuten, “minbizia-
rekiko duen konpromisoaga-
tik”. AECCk Debabarrenean 
1.302 bazkide ditu gaur egun 
eta euren ekarpenei esker psi-
kologia edo gizarte-arretarako 
zerbitzuak doakoak izatea po-
sible dela gogorarazi nahi diote 
jendeari. Hori dela eta, www.
minbiziarenaurkakoastea.com 
orrian bazkide egiteko auke-
ra eskaintzen dute, “bakoitzak 
nahi duen diru kopuruarekin, 
gutxieneko kuotarik ez dugu es-
katzen”. Eta ekintza horiez gain, 
otar solidarioa zozketatuko du 
elkarteak. Horretarako rifak ipi-
ni dituzte salgai Debabarreneko 
herrietako dendetan, euro baten 
truke, eta zozketa martxoaren 
10ean egingo dute. ■.

Mahai-inguru, tailer eta 
bestelakoak egin dira 

azken egunotan. Eibarko 
kirolari gazteek ere 

lagundu dute, bazkide 
egitera animatzeko 
bideoak grabatuta.
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Eibarrek beti izan du lotura historikoa Arabako Errioxarekin. 
Gogoan ditut lagun onak, hala nola Ocamicatarrak edo Mujika 
familiarekin Bastidara edo Guardiara joatea edo, niregandik 
hurbilago, Antonio Buendía Buendía aitarengana, Luis Cañasen 
ardo gaztea hedatzen, 80ko hamarkadan Bidebarrieta kaleko 
Ibai-Ondo taberna txikiteo "bereziaren" ardo erreferentzia gisa. 
Denbora pasatu da eta denetarik gertatu da. Txikiteoarena eta 
tabernetako kantuena loriarik hoberenera igaro dira. Baina ez 
digu ardoaz gozatzea galarazi.

Astuna izateko arriskuarekin, Eibarko herritarrak animatzen 
ditut Euskadiko eskualde batean, Arabako Errioxan, ardo on 
eta bikainak izateko dugun zorteaz ohartzera. Izan ere, Euska-

diri buruz hitz egiten dugu, gure lurrari buruz, eta batzuetan 
tokian tokikoa defendatzen hasten garenean, Km0k ematen du 
ahaztu egiten dugula gure ardoei buruz hitz egiten dugunean, 
gure txakolin kontsumitzaileei buruz hitz egiten dugunean, 
eta baita tabernetan edo jatetxeetan arreta ematen dutenei 
buruz hitz egiten dutenei buruz ari garenean ere –hala espero 
dut behintzat–, "Arabako Errioxa" eskatzeko konfabulatzen 
direla. Kasu honetan, "Arabako Errioxa zuria".

Orain dela gutxi, norbaitek zalantzarik bazuen, Tim Atkin 
"Master of Wine"-k "urteko mahastizaina" izendatu berri du 
Carlos Fernández, "Tierra" Upeltegikoa (entzun berria). Ildo ho-
rretan lanean ari diren eta gure aintzatespena merezi duten beste 
hainbaten adibide ona da. Gainera, sekulako ozpinak dituzte!

Beraz, badakizue. Hemendik aurrera! Arabako Errioxa zuria! 
Izugarri harrituko zaituzte. Esango didazue…

Rueda, verdejo… 
eskatu Euskadiko zuria! 
Arabako Errioxa!

"Eibarko herritarrak animatzen 
ditut Euskadiko eskualde batean, 
Arabako Errioxan, ardo on eta 
bikainak izateko dugun zorteaz 
ohartzera"

Aitor Buendia
Aitor Buebdia

Bizitza ziklo bat da, batzuetan luzeagoa, beste batzuetan, la-
burragoa, baina ziklo bat azken finean. Garbi dago, gauza 
asko ez daudela gure esku, baina momentu askotan, zuk zeuk 
erabakitzen duzu zelan sentitu ziklo horren etapa bakoitzean 
gertatzen zaizkigunak.

Bizitza gauza onez betetako bidaia da, baina ezin dugu albo-
ratu, bidai honetan, bizipen txarrak izango ditugula askotan 
bidelagun.

Aipatutako bidaia honetan, galera asko izango ditugu, ba-
tzuk besteak baina gogorragoak, baina ezinbestekoa da galera 
horiek askatasunez bizitzea, emozioak identifikatzea eta sen-
titzen duguna errespetatzea.

Galera guztiak ez dira ber-
dinak izango, batzuetan, gure 
lana galduko dugu, eta hori, 
dolu bat bezala sentituko dugu, 
beste batzuetan, maite dugun 
pertsona batekin (laguna, biko-
tea, anai-arreba) haserretuko 
gara, eta bidaia honen etapa ba-
tean, (edo gainontzeko bidaian) 
ez da gure ondoan egongo, eta 
hori ere, dolu bezala sentituko 
dugu. Dolurik gogorrena segu-
raski, maite dugun pertsona 
bat hiltzen denean emango da.

Zoritxarrez, gaur egun, debe-
katutako doluak daude. Egoera 
batzuetan ez dago ondo ikusita 
negar egitea, eta sozialki ez da 
ulertzen. Mendebaldeko gizar-
tean, arauek emozioen kontro-
lera eta emozio eta sentimendu 
negatiboen ia erabateko erre-
presiora garamatzate. Baina 

horrek ez du esan nahi existitzen ez direnik.
Umeekin askotan (zorionez) emozioen lanketa hori egiten 

saiatzen gara, hurrengoko belaunaldiak gai izan daitezen gau-
zak sentitzeko, baina helduon kasuan, bide luzea dugu orain-
dik. Askotan, helduok ez gara gai gure emozioei izena jartzeko, 
eta nahastu egiten ditugu. Emozio positiboak ongi onartuta 
daude  gure gizartean, baina tristurak, gorrotoak, beldurrak, 
nazkak… ez daukate lekurik gaur egun. Honek guztiak gure 
garapena oztopatzen du eta ez digu uzten bizitzaren zikloaz 
disfrutatzen.  Aske sentitu!

Bizitza ziklo bat da

“Zoritxarrez, 
gaur egun, 
debekatutako 
doluak daude. 
Egoera 
batzuetan ez 
dago ondo 
ikusita negar 
egitea, eta 
sozialki ez da 
ulertzen” 

Maria Alonso
Maria Alonso
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“Euskararen transmisiotik so-
zializaziora pandemia sasoian”, 
horixe du izenburu …eta kitto! 
Euskara Elkarteak martxoa-
ren 16an antolatuko duen XI. 
Mintegiak. 2011ko edizioan eta 
iazkoan adituek esandakoei 
jarraituz, “izenburua moldatu 
dugu, izan ere, ikusi dugu urte 
guzti hauetan “Transmisioa” 
diogunean sarritan “soziali-
zazioaz” ari garela”, dio Ainara 
Lavado Mintegiaren antola-
tzaileak. Pandemiak zer nolako 
eragina izan duen islatu nahi 
du aurtengo mintegiak, “kri-

sialdiak aldaketa-sasoiak ere 
badirelako eta, kontziente izan 
edo ez, honek guztiak eragina 
izango duelako euskaldunon-
gan edota etorkizuneko eus-
kaldunengan”. Mintegiak zati 
bi izango ditu: ahozkotasunak, 
sare sozialek eta hedabideek 
izan duten papera aztertuko 
da lehenengo, eta esperientzia 
edo kasu praktikoak ikusiko 
dira ondoren.

Udaleko pleno aretoan
Pandemiaren eraginez hainbat 
aldaketa izango ditu aurten-

go mintegiak, eta lekua izango 
da horietako bat. Hamar urtez 
Portaleko areto nagusian egin 
ondoren, hamaikarrena Uda-
leko pleno aretoan egingo da. 
“Mintegia zuzenean hogei la-
gunek jarraitu ahal izango dute 
(eibartarrak) eta gainerakoek 
streaming bidez. Horretarako 

baldintza hobeak eskaintzen 
ditu pleno aretoak eta horre-
gatik egingo dugu han”. Izen-
ematea primeran doala-eta, 
pozarren azaldu dira …eta kit-
to! Euskara Elkartekoak; hala 
ere, “izena eman nahi duenak 
badu horretarako aukera www.
etakitto.eus web-orrian”. 

Mintegiak transmisiotik 
sozializaziora egingo du 
jauzi aurten

Martxoaren 24an egingo du 
…eta kitto! Euskara Elkarteak 
Urteko Batzar Nagusia. Egun 
bizi dugun egoera aintzat har-
tuta, elkartearen egoitzan egin 
beharrean Arrate Kultur El-
karteko gela handian egingo 
da (Zuloagatarren 3), segurta-
sun-neurriak zaintzeko baldin-
tza hobeak eskaintzen ditu-eta. 
Urteroko moduan, eta Estatu-
tuei jarraituz, deialdi bi egingo 
dira, 18:30ean lehena eta ordu 
erdi geroago bigarrena. Egungo 
egoera ikusita elkarteko ardu-

radunek 2. deialdira agertzeko 
deia egin nahi die bazkideei. 
Egunerako gai-zerrenda hau-
xe da: 2020ko gestio-balan-
tzea; 2021erako egitasmoak, 
bazkide-kuotak eta aurrekon-
tuak; galdera-erantzunak eta 
iradokizunak; zuzendaritza 
berriaren aukeraketa eta fun-
tzionamendua. Asko jota 30 
lagunentzako lekua egongo da 
Batzarrean. Bazkideren batek 
argibideren bat nahi izanez gero 
943200918 telefonora deitu 
dezake.

Hilaren 24an egingo du …eta kitto! 
Euskara Elkarteak urteko batzarra

Joan den martitzenean idazle 
bizkaitarra Eibarren izan zen 
Harixa Emoten literatura tertu-
lian. Antxon Narbaizaren gida-
ritzapean irakurketa-klubeko 
kideek Amantegiren “Ibaiertze-
ko ipuina” liburuaren inguruan 
jardun zuten idazlearekin ba-
tera. Hurrengo saioa apirilean 
izango da eta ordurako Pello 
Lizarralderen “Argiantza” ira-
kurriko dute.

Joan den barixaku arratsaldean 
Torrekuako parkean antolatu 
zituen …eta kitto! Euskara El-
karteak Barixakuak Jolasian 
ekimeneko jolasak. Eguraldia 
lagun primeran pasatu zuten 
etxeko txikiek begiraleek pres-
tatutako jolasekin: “Xagu txi-
ki, xagu maite”, “Bat, bi, hiru 
karabin karaba”… Motz geldi-
tu zitzaien ordubetea eta jolas 
gehiago egiteko gogoz gelditu 
ziren umeak. Bada, uda aurre-

tik beste bi saio antolatuko ditu 
…eta kitto!-k: apirilaren 16an 
Txaltxa Zelaiko kiosko ingu-
ruan eta apirilaren 23an Ur-
kizuko parkean.

Oihana Amantegi 
idazlea izan da 
Harixa Emoten

Torrekuak hartu zituen Barixakuak 
Jolasian ekimeneko jolasak
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#  EIBARRECº 2.0 
Gazte zinema express lehiaketa  #

Gazte zinema express 
lehiaketaren bigarren 
edizioa egin zen 
aurreko asteburuan

Eibarko Udalak eta Indiano-
kua gaztelekuak antolatuta-
ko ekimena da “Gazte zinema 
express lehiaketa”, zeinetan 
Planocorto Elkartea eta KAXA 
mugimendu eta sormen gunea 
laguntzaile gisa aritu diren. 
Aurtengoa bigarren edizioa 
izan da, eta, lau pertsonako 
zortzi taldek hartu dute par-
te, hau da, guztira 30 gaztek, 
aurreko urtekoak, halako bi.

Lehiaketaren helburu na-
gusia gazteek asteburu ba-
tean film labur bat ekoiztea 
da, horrela, zinema mundura 
hurbiltzeko aukera emanez 
eta, aldi berean, euskarazko 
ikus-entzunezkoak sustatuz. 
Cortoplanoko kidea den Koldo 
Edorta Carranzak honela dios-
ku: “Horretarako oinarrizko 
formazioa ematen diegu gaz-
teei eta filmatze-prozesuan la-
guntzen diegu”.

Koldok diosku Eibarren zi-
nema munduan arrakasta izan 
duten hainbat pertsona daude-
la: Javier Aguirresarobe, Sara 
Bilbatua, Maite Arroitajauregi, 
besteak beste. “Beraz, pentsatu 
genuen zinemagintza indar-
tzeko jarduera bat egin behar 
genuela, batez ere belaunaldi 
berrien interesa pizteko” azpi-
marratu du.

Bigarren edizioa izan da 
otsailaren 27an eta 28an egin-
dakoa, eta antolatzaileen hitze-
tan “oso harrera ona” izan du 
ekimenak, eta “parte-hartze 
handia” eduki du. KAXA mu-
gimendu-eta sormen -guneko 
kidea den Marta Prolek honela 
gehitu du: “Parte hartu duten 
gazteak gustura ibili dira, eta 
oso ondo moldatu dira bideoak 
egiten”. Grabatzen zuten bitar-
tean gazteen “irribarreak” eta 
“aurpegi alaiak” ikusi zituztela 
diosku Koldok.

Aurten lehenengo edizioan 
ez bezalako teknika erabiltzea 
erabaki zuten bideo-grabaketa 
zein ediziorako, izan ere, CO-
VID-19a dela eta bizi dugun 
krisi-egoera honetan, metodo 
berritzaileak erabili behar izan 
dituzte, ezarritako prebentzio 
neurriak betetzen direla ziur-
tatzeko. Horregatik diote an-
tolatzaileek “aurten TikTok 

aplikazioa edizio-tresna eta 
formatu moduan” erabiltzea-
ren aldeko apustua egin dutela. 
Nerabeen artean oso modan 
dagoen plataforma da, eta, 
gainera, bideoak modu erraz 
eta bizkorrean egiteko aukera 
ematen du. Horrez gain, “par-
te-hartzaileek film bat sortzeko 
egin beharreko prozesu osoa 
ezagutu dute: storyboard-a 
marraztetik, grabatu eta edi-
tatzera” gehitu du Koldok.  

Zapatuan eta domekan eki-
mena aurrera eraman ahal 
izateko, honako segurtasun- 
neurri hauek bermatu zituzten 
gaztetxoen zein antolatzaileen 
artean Indianokua gaztele-
kuan: gehienez ere lau kideko 
taldeak egin zituzten, hainbat 
txokotan banatu ziren lan egi-
teko, txandaka jaso zituzten 
azalpenak eta, horrez gain, bi-
deo-grabaketak ez zituzten de-
nek batera egin. “Esan beharra 
dago nahita jarri genuela den-
bora-tarte handia, 17:00etatik 
21:00etara bitartean, pilaketa-
rik egon ez zedin eta banandu-
ta etor zitezen parte hartzera” 
argitzen du Martak.

“Pandemiaren komeriak” 
izenburuaz aurkeztu dute aur-
tengo lehiaketako gaia. Tal-
de irabazlea hautatzerakoan 
kontuan hartutako oinarrizko 
elementua “egoera positibo eta 
barregarriak irudikatzea” izan 
da. Epaimahaia hiru kidek osa-
tu dute: Planocorto Elkarteko 
batek, KAXAko beste batek eta 
Gaztelekuko begirale batek. 
Hiru horien hitzetan: “TikTok 
aplikazioak eskaintzen dituen 
aukerak aprobetxatzea hobetsi 
dugu: efektuak, plano-alda-
ketak…”.

KAXA mugimendu- eta sor-
men-gunea
KAXAren helburua, mugi-
menduaren eta sormenaren 
bitartez, elkarlana, hezkide-
tza, integrazioa, naturarekiko 
errespetua, kulturaren susta-
pena eta euskararekiko kon-
promisoa bezalako baloreak 
gaztetxoen artean sustatzea da. 

Martaren hitzetan “Eiba-
rrecº” moduko ekimenak oso 
aproposak ikusten ditugu ai-

“Oinarrizko 
formazioa 
ematen diegu 
gazteei eta 
filmatze-
prozesuan 
laguntzen diegu”

“Urte batzuk 
barru Eibarrecº 
ekimenak merezi 
duen aitorpena 
eta izen ona 
izatea espero 
dugu”
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patutako guztiak praktikan 
jartzeko. Gaztetxoek artea al-
darrikapen-tresna gisa erabil-
tzeko aukera paregabea dela 
uste dugu. Gainera, Eibarko 
gazteek bideo- eta zine-mun-
duarekin lehenengo kontaktua 
izateko aukera paregabea da.”

Planocorto proiektua
 Gazteei zinemaren munduan 
sartzeko gonbita egiten die 
Planocorto Elkarteak “Eiba-
rrecº” bezalako lehiaketekin, 
eta bide batez, haien lanak 
Asier Errasti Film Laburren 
Jaialdian aurkezteko aukera 
ematen die. “Gazte gehienek 

taknologia menperatzen duten 
arren, gidoiak idazteko eta is-
torioak kontatzeko formazioa 
eskaintzen diegu guk, bideo-
gintzan aurrera egin dezaten”.

Aurrera begira, zer?
Etorkizunera begira antola-
tzaileek ez dute zalantzarik 
egiten: “Proiektu edo ekimen 
honen sustapena bultzatzen 
jarraituko dugu urtez urte, 
unean uneko teknologia be-
rrikuntzetara egokituz”. Urte 
batzuk barru Eibarrecº eki-
menak merezi duen aitorpe-
na eta izen ona izatea da xede 
nagusia.

Marta Prol, Koldo Edorta Carranza eta Jone Barandika. MARTA PROL



ELKARRIZKETA20 …eta kitto!
1178. zenbakia

Aurora Moraren istorioak badu 
antzik zure istorio pertsona-
larekin?
Oinarrian bai. Errealitatetik 
hazi den istorioa da, baina gero 
Amancay Gaztañagak fikziona-
tu egin du testua.

Neurri batean bizi izan duzun 
istorioa izanda, errazagoa egin 
zaizu antzeztea?
Antzerkia egitea oso zaila da. 

Zoritxarrez, kultura etengabe-
ko prekarietate egoeran dago 
eta, horrez gain, emakumea 
eta migratzailea naiz. Beraz, 
hemen antzerkia egitea zaila 
izan da niretzat. Ni orain dela 
12 urte etorri nintzen Euskal 
Herrira eta antzerkia modu 
profesionalean egiteko arazoak 
izan ditut. Zentzu horretan, Au-
rora Mora artista da eta antzeko 
egoera bizi izan du.

Beraz, azkenean antzezlan bat 
sortu behar izan duzu aktore 
moduan jarduteko.
Bai. Buruan galdera batzuk ni-
tuen (eta oraindik ere), eta is-
torioaren zati bat kontatzeko 
eta galderak egiteko beharra 
nuen. Pertsona bat noiz arte da 
migratzaile? Zer da kanpotarra 
izatea? Eta hemengoa izatea? 
Nola egin daiteke berba norbe-
rarenaz? Eta besteenarenaz? 

Galdera hauek nituen ardatz 
antzezlana sortzeko eta berebi-
ziko garrantzia izan dute pro-
zesu guztian zehar.

Dagoeneko jaso dituzu galde-
ra horien erantzunak?
Ez, oraindik ez. Nik ez dut eran-
tzunik jaso, ezta antzezlanak 
ere. Antzerkiak ez du erantzu-
nik; antzerkia pentsatzeko da, 
galderak egiteko. Gero, antzez-

Laura Penagos aktore kolonbiarrak barrenean zeraman istorioa askatu du ‘Atzerrian lurra garratz’ antzezlanean eta 
Aurora Mora pertsonaiak hegoak jarri dizkio Euskal Herri osoa zehar zabaldu dadin. Hilaren 9an iritsiko da gurera, 
19:00etan, Amancay Gaztañagak zuzenduta, emakume migratzaile baten begirada ekarriz, euskaraz.

“Antzezlana ispilu handia da 
publikoarentzat eta deserosoa  
izan daiteke eurentzat”

<<<  LAURA PENAGOS  •  Aktorea  >>>

Laura Penagos aktore kolonbiarrentzat euskaraz egiten duen lehen antzezlana da ’Atzerrian lurra garratz’. AINHOA RESANO
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lana ikusten duen pertsona ba-
koitzak bere buruari bueltak 
emango dizkio.

Aurora Morak eta zuk zeuk 
bizi izan duzuenaren arabera, 
atzerrian lurra garratza da?
Bai. Garratza da beti daudelako 
hemengoak ez garela sentia-
razten gaituzten keinuak edo 
begiradak. Oso mingarria da, 
arrazismo gogorra delako, eta 
hemen eta toki guztietan ger-
tatzen da horrela. Horrez gain, 
Aurora Mora emakumea da, 
ez du bere tokia aurkitzen, eta 
demaseko zama du estigma be-
zala. “Ez zara hemengoa”, “kan-
potarra zara”, “hau ez da zure 
tokia” bezalako esaldiak entzun 
behar ditu eta oso mingarria da.

Aurorarentzat mingarria izan 
da, eta zuretzat?
Aurora Mora migratzaile sen-
titzen da, baina ni ez. 12 urte 
daramatzat hemen, euskaldu-
na naiz eta hemengoa naiz. Be-
raz, keinuak edo begiradak ez 
zaizkit inporta.

Aurora mintzen duten jarre-
rak, keinuak eta begiradak 
publikoari aurkeztuz, ikus-
leak ispiluaren aurrean jar-
tzen dituzu?
Antzezlana ispilu handia da 
hemengo publikoarentzat eta 
agian deserosoa izan daiteke 
eurentzat. Aurorak bere egia 
kontatzen dio publikoari. Adi-
bidez, zaintza-lana da antzezla-
naren ardatzetako bat eta gal-
dera potoloak planteatzen ditu 
gai horren inguruan. Publikoa 
interpelatua sentitu daiteke.

Fikzioan egiten den %92 gizo-
nezkoek sortua dela aipatzen 
du Amancay Gaztañagak. Is-
torio hau, ordea, emakumez-
koek sortua da. Berezi egiten 
du horrek?
Normalean gizonek bideratzen 
dute mundua, eurek dute bo-
terea, baina ‘Atzerrian lurra 
garratz’ antzezlanaren taldeko 
gehienak emakumezkoak gara. 
Ez nuke esango horregatik be-
rezia denik, baina bai da inte-
resgarria ia bere osotasunean 
emakumezkoek osatzen duten 

lan-taldearen sormena eta hori 
aurrera eramateko prozesua.
Zuk sortutako istorioa Ander 
Lipusekin partekatu zenuen 
lehenik. Zein bide jarraitu du?
Lipus Iruñean ezagutu nuen, 
Nafarroako Antzerki Eskolan. 
Sasoi hartan gaztelaniazko an-
tzezlan batekin nebilen, ‘La 
pasión de Eva’-rekin, eta elkar 
ezagutu genuenean bereha-
la sortu zen kimika profesio-
nala bion artean. Auslestian 
egin behar zen topaketa ba-
tzuetan ikastaro bat emateko 
esan zidan eta baietz erantzun 
nion, eta ikastaroan zehar nire 
bizipenak eta zer egitea gus-
tatuko litzaidakeen kontatu 
nion. Buruan nituen galderak 
bota nizkion eta gaia oso inte-
resgarria iruditu zitzaion, eta 
antzezlana sortzeko prozesua 
hasi genuen.

Orduan hasi zineten Amancay 
Gaztañagarekin elkarlanean?
Antzezlana sortzeko proze-
suak bi urteko iraupena izan 
du, Hego Amerikako nobela 

baten antzekoa izan da (ba-
rreak). Lipusek Amancayren 
izena proposatu zuen, eta bere 
begirada eta sentsibilitatea 
aproposak iruditu zitzaizkidan. 
Amancayren etxera joan nin-
tzen momentuan jakin nuen 
antzezlana berarekin egin nahi 
nuela. Lipusek eta Amancayk 
demaseko eskarmentua dute 
eta euren esperientzia oso abe-
rasgarria da.

Ez zitzaizun kostatu zuk sor-
tutako testua askatzea eta 
besteen esku lagatzea?
Hasieran oso istorio intimoa 
zen niretzat, nire intimitatea 
kontatzen nuelako. Hala ere, 
Amancayk konfiantza eman 
zidan eta poliki-poliki sortzen 
genbiltzan mundu horretan 
sartzera gonbidatu ninduen. 
Zaila izan zen, prozesu hura 
sentsibilitate handiz bizi izan 
nuen, istorioaren zati bat nire 
bizitzaren parte zelako. Gaur 
egun, ostera, testua fikziona-
tuta dago eta Aurora da pro-
tagonista, ez ni.

Euskaraz egiten duzun lehen 
antzezlana da?
Bai, eta esperientzia ederra iza-
ten dihardu. Estreinaldia hasi 
baino lehen oso urduri nen-
goen, baina Luhuson egonaldi 
luzea egin genuen antzezlana 
prestatzen eta beldurra han 
laga nuen. Beldur hori besar-
katu nuen eta neure buruari 
zera esan nion: “Laura, ez da 
zure ama hizkuntza, euskara 
asko maite duzu eta orain mu-
gatu egiten zaitu, baina lasai, 
konfiantzaz aurrera egin”.

Kolonbian eta Euskal Herrian 
ezberdin bizi da antzerkia?
Kolonbian antzerkigintza gra-
dua ikasi nuen lau urtez eta ak-
tore profesionala izan nintzen 
bi urtez. Horrez gain, arte es-
kolan klaseak ematen nituen. 
Zentzu horretan, Euskal He-
rriko antzerki heziketa ez dut 
ondo ezagutzen. Kolonbian an-
tzerki librearen eskolan ikasi 
nuen. Oso eskola ona da, tek-
nikoki batez ere. Formakuntza 
oso zorrotza izan zen, baina 
asko eskertzen dut. Formakun-
tza horrekin antzezle ona edo 
txarra izan zaitezke, baina egi-
tekoa ondo ikasten duzu: gor-
putzarekin eta ahotsarekin zer 
eman dezakezun, antzerkiare-
kin duzun ardura eta konpro-
misoa zein den, oholtzara igo 
baino lehen eta igo ondoren zer 
egin behar duzun… Antzerki-
gintzaren ofizioa oso sakona 
eta zabala da, ez da oholtzara 
igotzea bakarrik.

Beraz, bizitzako arlo guztie-
tan zara aktorea, ez bakarrik 
eszenatokira igotzerakoan?
Bai, bizitzeko modu bat da. 
Nire antzerki-eskolaren zati 
bat grotovskianoa da eta bestea 
stanivlaskianoa. Nik Stanivlas-
kiren ekintzak landu nituen 
batez ere baina, bestalde, nire 
irakasle bat Grotovskiren ikas-
lea izan zen Italian eta zuze-
nean jaso dut berak ikasitakoa. 
Ez naiz antzezle grovskianoa, 
baina Grotovskiren lana eta 
begirada maite ditut, antzerki 
sakratuaren kontzeptua. Ho-
rrela bizi dut antzerkia, niretzat 
antzerkia sakratua da.

“Antzerkigintzaren ofizioa oso 
sakona eta zabala da, ez da oholtza 
gainera igotzea bakarrik”

“Pertsona bat noiz arte da 
migratzaile? Zer da kanpotarra 
izatea? Eta hemengoa?”
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NOTICIAS DE GIPUZKOA

Ibilbidearen norabidea alda-
tu duzue, Bilbon hasi eta Eiba-
rren amaitzeko. Zer dela-eta? 
Apirilaren 5a jaieguna izan-
da, erlojuz kontrakoa orduan 
egitea errazagoa delako, arazo 
gutxiago izango ditugulako. 
Hori horrela, Eibarren amai-
tzea erabaki dugu. Helmuga ere 
T. Etxebarria kalean kokatzea 
pentsatuta genuen, baina azke-
nean Arraten izan beharko du. 

Zeintzuk dira iaztik hona izan-
dako bestelako aldaketak? 
Batez ere, iazko Errenteria eta 
Ibardinen artekoa oraingoan 
Gasteiz eta Hondarribiaren ar-
tekoa bihurtu da, azken kilo-
metroetan Jaizkibel eta Erlaitz 
pasatuta Klasikoaren amaiera 
antzerakoa izango duena. Eta 
hurrengo etapa ere Hondarri-
bian hasi eta Ondarroan amai-
tuko da, Zaldupe foball-zelaian, 
Aurrerak 100 urte betetzen di-
tuelako aurten. Taldearen 75. 
urteurrenean ere han amaitu 
zen etapa bat. Oraingo egoerak 
ez digu laga proba Nafarroara 
eta Iparraldera eramaten. 

Zein neurri berezi hartu behar 
izan dituzue bizi dugun egoe-
rari aurre egiteko? Burbuilak 
osatu beharko dituzue? 
Protokoloa zehaztasunez bete-
ta dago eta gainditu beharreko 
arazoak ez dira gutxi. Burbui-
lak hiru motakoak izango dira: 
lehenengo batean txirrindula-
riak, zuzendariak, masajistak 
eta abar izango dira, PCR-a 
eginda egon beharko dutenak; 

bigarren batean epai-mahai 
teknikoko partaideak eta txi-
rrindulariengandik hurbil gau-
denok sartuko gara; eta hiruga-
rrenean kontaktu fisiko zuzenik 
ez dutenak sartuko dira, tartean 
prentsako jendea.  Guztiok ku-
tsatuta egongo bagina moduan 
jokatu beharko dugu.

Horrek zelako ahaleginak 
egitea eskatu dizue? Zertan 
zaildu dizue antolaketa? 
UCIk bideratutako agindu guz-
tiak zehazten joan behar izan 
gara eta, azkenean, Espainia-
ko Itzuliarekin hartu zituzten  
baino neurri zorrotzagoak eza-
rri ditugu. Zaletuei, zelan ez, 
sentitzen dugula baina proba 

etxetik jarraitzeko eskatu beha-
rrean gaude. Badakigu faena bat 
dela, baina gure gustokoa izan 
ez arren bide hori jarraitu behar 
dugu: Ixuan izaten ziren pilake-
tak beste baterako laga behar. 
Horregatik, etapa amaierako 
kilometro eta erdian hesiak bi 
ilaran izango dira eta beste hain-
bat neurri. Horrelako neurrie-
tan bakarrik 150.000 mila euro 
inbertitzea eskatu digu.

Probaren aurrekontua zenba-
tean geratu zaizue? Zenbat 
jende mugitzen da horrelako 
lasterketa baten inguruan?
Aurten 1.300.000 eurora iri-
tsiko gara gutxienez. Lanean, 
bestalde, betikoek jarraituko 

dugu, neurri bereziekin izango 
bada ere. Hurbilen gabiltzanok 
50 bat lagun izango gara. Horiei 
motoristak, epaileak eta abar 
gehitu behar zaizkie eta, guzti 
horiek kontatzen hasita, 300-
400 bueltan izango dira. Orain-
goan, jakina, kontrol gehiago 
ere izango da: hotel bakoitzean 
talde bakarra egongo da edo 
gehienez bi, baina horrelakoe-
tan ere, pisu bakoitzean bat. 
Podiumeko kontuak ere gatzik 
gabekoak izango dira, ezin gau-
zak larregi loratu-eta.

Zenbaterainoko ziurtasuna 
duzue proba egingo dela ja-
kiteko? Itxaropentsu izango 
zara, ezta?
Aurreko astean izan ginen 
Kirol Kontseilaritzarekin eta 
Osasun sailburuarekin gauzak 
lotzen. Ea hemendik aurrera-
koa zelan datorren. Aurtengo 
egutegiko lehenengo probak 
bertan behera geratu dira, jo-
katutakoetan ere neurri berezi 
asko hartu dira, Australian ezin 
izan zen inor sartu... Azken egu-
notan badirudi egoerak beste 
martxa bat hartu duela. 

Parte-hartzeari begira, mun-
duko onenak hemen izango 
direla ziurta dezakezu?
Badirudi taldeek asmo hori du-
tela, hau da, onenekin etortzea. 
Tourreko Pogaçar eta Roglic-
en arteko lehia ikusi ahal izan-
go dugu berriro, Mikel Landak 
ere badu gogoa hemen bere bu-
rua azaltzeko.  Guztira 24 talde 
izango dira. 

“Ikuskizuna izango da, baina 
etxetik jarraitu beharrekoa”
Aurreko asteko eguenean eman zuten Itzulia Basque Country probaren antolatzaileek apirilaren 5etik 10era arte 
jokatuko den lasterketako ibilbidearen berri. Iaz jokatu barik geratu zen etapetako perfilak oinarritzat hartuta, 
oraingoan bi etapa aldatu behar izan dituzte batez ere OCETAko antolatzaileek; iaztik hona etapetako ordena ere 
aldatu dute, Eibarren hasi eta Bilbon amaitzekoa zena justu Bilbotik abiatu eta Arraten amaituko baita, kilometro 
gutxitan jokatuko den etapa ikusgarriarekin. Julian Eraso taldeko presidentearekin izan gara Eibar berriz ere 
munduko txirrindularitzaren erdigunean kokatuko duen probaren nondik norakoak jakiteko.

<<<  JULIAN ERASO  •   Itzulia Basque Countryaren antolatzailea  >>>
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>>> Azken bi asteburuetan Ei-
barko Klub Deportiboko atle-
tek hainbat lehiaketatan hartu 
dute parte, tartean garrantzi 
handiko txapelketak jokatze-
ko. Horrela, Eneko Larrea 
bosgarren izan zen Madrilen 
jokatutako absolutu mailako 
Espainiako pista estaliko txa-
pelketan; altuera jauzian parte 
hartu zutenen artean gaztee-
na izanda ere, lan bikaina egin 
zuen eta 2'08ko altuera gaindi-
tu zuen. 20 urtetik beherakoen 
mailan Castellón jokatutako 
Espainiako txapelketan, bes-
talde, Garoa Magunazelaiak 
zazpigarren amaitu zuen ja-
balina-jaurtiketan, laugarren 
saiakeran min hartu eta pro-
ba laga behar izan bazuen ere. 

Donostiako belodromoan 
kontrol-proba izan zuten atle-
tei dagokienez, Nora Zabalak 
luzera jauzian eta hirukoitzean 
hartu zuen parte, Leire Mar-
tinek 60 metroko proban eta 
Markos Untzetak 800 metroko 
lasterketan, azken horrek Mas-
ter 50 mailan. Gipuzkoako hiri-
buruan jokatu zen baita maila 
txikien pista estaliko Euskadiko 
txapelketa ere, eta hor Eneko 
Larrea eta Urko Martinez euren 
adineko urrezko dominen jabe 
egin ziren. Eta Getafen Julen 
Teran fondista 25. postuan sail-
katu zen Espainiako txapelke-
tan. Azkenik, atletismo-eskola 
normaltasunera itzuli da entre-
namenduekin: "Interesatuta 
daudenak etor daitezela".

Herriko atletek maila eman 
dute azken txapelketetan

>>> Iruñako Amaya Kirol Hi-
rian izango dute hitzordua 
Eibar Igerixaneko kirolariek 
bihar, bertan jokatuko baitira 
Euskal Herriko Neguko txa-
pelketa absolutuak, eta euren 
markak hobetzeko asmoarekin 
ekingo die lehiaketari. Bezpe-
ran, gaur bertan, Iker Calvok 
beste erronka bati egin behar-
ko dio aurre, Malagan jokatuko 
den haurren 40. Neguko Espai-
niako txapelketari, hain zuzen. 

Aurreko zapatuan ere ondo 
prestatzeko saioari ekin zioten 
Eibar Igerixanekoek Ipurua ki-
roldegian jokatu zen Marken 
Kontrolen laugarren jardunal-

dian. Gure herriko taldeak 12 
neska eta bederatzi mutil aur-
keztu zituen eta, ohituta gaituz-
tenez, oraingoan ere bikain jar-
dun zuten jokatutako probetan. 

Horrela, podiumeko postuetan 
izan ziren hainbat probatan: 
Maddi Maguregik, esaterako, 
hiru proba irabazi zituen (200 
libreak, 100 bularrean eta 50 

bizkarrean). Beste irabazleak 
honakoak izan ziren: Elene 
Oiarzabal onena izan zen 100 
bizkarrean, Ruben Torresek 
200 librekoa irabazi zuen, Asier 
Gomez 200 estiloetan nagusitu 
zen, Kai Zubiaurrek 50 bularre-
ko proba bereganatu zuen eta 
Igor Ruiz bi probetan izan zen 
onena, tximeleta erako 50 eta 
100 metrotako probetan lehe-
nengo postuan helmugaratuz. 
Bigarren eta hirugarren postuei 
erreparatuz, hamabitan izan 
ziren zilarra eta beste zazpitan 
brontzea. Tartean izan zen Iker 
Calvo, bigarren 100 estiloan eta 
50 bizkarrean.

Herriko igerilariek Euskal Herriko txapelketa dute bihar

Eneko Larreak lan bikaina egin du azken bi asteburuotan.
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>>>  Aurreko asteko eguenean 
bildutako plenoan Espainia-
ko Judo Federazioko Kirol El-
kartuetako sailaren batzordeak 
egindako izendapenetan gure 
herriko bi ordezkariren izenak 
agertzen dira. Ez zaigu arraroa 
egiten, bien kasuan ibilbide lu-
zea egin baitute kirol modali-
tate horietan. Manu Agirrek 
Madrilgo Federazioko beste hi-

rurekin osatuko du jiu-jitsuko 
ordezkaritza, eta Ramon Qui-
nak Madrilgo birekin eta Valen-
tziako eta Galiziako banarekin 
wu-shu modalitatekoa. Badira 
beste hiru modalitate tartean: 
aikido, kendo eta defentsa per-
tsonala. Hortik kanpo, Agirrek 
Gipuzkoako Judo Federazioa-
ren presidente-orde kargua lor-
tu du azken hauteskundeetan. 

Manu Agirre eta Ramon Quina  
batzorde nazionaleko kide 
izendatu dituzte 

>>> 186 txirrindularik hartu 
zuten parte Eibarko Txirrindu-
lari Elkarteak denboraldi ho-
netan antolatutako lehenengo 
proban. Junior mailako laster-
ketan 78 kilometroko ibilbidea 
osatu zuten parte-hartzaileek 
eta bi ordutik gora behar izan 
zuen irabazleak oraingoan Azi-
tain poligonoan kokatuta ze-
goen helmuga zeharkatzeko. 
Erorketa batzuk ere izan ziren 
Urkaregi gaina mendiko zail-
tasun bakarra izan zuen pro-
ban eta antolatzaileek eske-
rrak eman nahi dizkie aurreko 
domekan emandako aholkuak 

jarraitu zituzten jarraitzaile 
guztiei. Buruntzazpi taldeko 
Aimar Etxeberria izan zen ga-
railea (2:08:03), azken metroe-
tan aurrea hartu eta segundo 
bakarrera helmugaratu ziren 
Aimar Galdos (Gaursa) eta Xa-
bier Intxaustiren (Ampo Iko-
lan) aurretik. Hiru segundora 
sartu zen Iñaki Navarro eta zaz-
pira Unai Zubeldia. Mendiko 
eta erregulartasun sariak Mar-
cel Pallaresen eskuetara joan 
ziren, Aimar Galdos izan zen 
Debabarreneko onena eta tal-
dekakoa Ampo Ikolan Sports 
taldeak bereganatu zuen.

Udaberri Saria Buruntzazpiko
Aimar Etxeberriarentzat

Udaberri Sariko lehen sailkatuak podiumean.

Klub Deportiboko ekipoak gaztetu egin du taldea.

>>>  Eibar Txirrindularitza Tal-
deak 16 txirrindulari izango 
ditu denboraldi berrian, eure-
tako lau eibartarrak (Goikoe-
txea, Osoro, Gutierrez eta Perez 
de Obanos). Taldeko betera-
noenak ere eurak izango dira, 
oraingoan junior mailatik igo-
tako sei kide eta elite adineko 
beste hiru izango dituen Klub 
Deportiboko ekipoan. Jaiotze-
urteari begira, Iker Goikoetxea 

(1995), Txomin Osoro (1996), 
Ander Gutierrez (1998), Miguel 
Ledesma eta Urko Senperena 
(1999), Mikel Perez de Obanos 
eta Alfonso Roca (2000), Tel-
mo Senperena, Mikel Berasa-
tegi, Iker Mancebo eta Aimar 
Aiestaran (2001), eta Markel 
Aristegi, Jon Murillo, Imanol 
Morales, Lander Uribesalgo 
eta Asier Pozo (2002) dira tal-
dekideak. 

Eibar Txirrindularitza 
Taldeak 16 kiderekin ekingo 
dio denboraldi berriari 
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>>> Aurreko asteburuan Soria-
ko Olvega herrian jokatutako 
txakurkros txapelketa hori bi 
mangatan jokatu zen: zapatuan 
lau kilometroren bueltan eta 
domekan seiko beste bat osa-
tuz. Eibartarraren debuta zen 
DBM mailako (bikejoring) pro-
ba batean, hau da, txakurrak 
tiratutako bizikleta gainean. 

Maila handia izan zuen proban, 
Andoni Mayo -Dexter txakurra 
lagun zuela- 17. izan zen lehe-
nengo egunean eta 15. bigarre-
nean, sailkapen orokorrean 15. 
postuan geratzeko. Bestalde, 
DCM txakurkros mailako las-
terketan, horretan Zeus beaglea 
lagun zuela, Mayo 22. postuan 
sailkatu zen.

Andoni Mayo Mushing Tierra 
Sprint Espainiako txapelketan

>>> Emakumezkoen Ohorezko 
Mailako taldea berriro buel-
tatuko da lehiketara asteburu 
honetan, partidurik gabeko ha-
mabost eguneko tartea atzean 
lagata. Oraingoan Madrilgo 
beste talde bat, SANSE, izan-
go du aurrean, hemendik au-
rrerakoa markatu dezakeen 
norgehiagokan. Cristina Gun-
tinek prestatzen duen taldea 
bosgarren da sailkapenean, 
justu madrildarren aurretik, 
eta domeka eguerdian jokatuko 
den partiduak batek zein bes-
teak gora edo behera begiratu 
beharko duten zehaztu deza-
ke. Norgehiagoka eguerdiko 
12:00etan hasiko da.

Euskal Ligan jokatzen duen 
emakumezkoen bigarren tal-
deak, bestalde, partidu polita 
jokatu zuen aurreko zapatuan 
Bizkaia aldean eta Durangori 
azkenean 27-36 irabazi zion. 
Neurketa X-ko modalitatean 

jokatu zen, 20 minutuko hiru 
zatitan banatuta, eta gazteen 
progresioak harrobia gero eta 
landuago dagoela erakutsi  zuen 
beste behin.

Ohorezko B Mailan jokatzen 
duen gizonezkoen taldeak, bere 
aldetik, aurreko asteburuan 
amaitu zuen lehen faseko ibi-
laldia bere sasoian atzeratu-

tako partidua errekuperatuz. 
Ourense izan zuen aurkari eta, 
aurreko jardunaldian Beleno-
sekin gertatutakoaren antzera, 
azkenean amore eman behar 
izan zuen Eibarko taldeak. 
Oraingo honetan atsedenaldi-
ra arte neurketa parekatua bizi 
izan zen; baina, atsedenaldian 
14nako berdinketarekin alda-
geletara joan eta gero, bigarren 
zatian galiziarrek goitik behe-
ra menperatu zuten partidua, 
azkenean 48-14koarekin amai-
tzeko. Emaitza horrekin gali-
ziarrek lortu zuten, bai, orain 
hasiko den bigarren faserako 
sei talde onenen artean sartzea 
eta eibartarrak, aldiz, zortziga-
rren postuarekin konforma-
tu behar izan dira. Hemendik 
gutxira abiatuko den bigarren 
fase horri begira, Avia Eiba-
rrek itxaropentsu ekingo dio 
"gazteenek esperientzia hartu 
dutelako azken partiduetan".

Errugbiko Ohorezko Mailako 
taldeak Unben du partidua

>>> Neurketa gogorragoak 
izan dituzte aurreko astebu-
ruan Urbat-Urkotronikeko 
bi talde nagusienek. Gizonez-
koen senior taldea 9-13 gai-
lendu zitzaion Askartza B-ri, 
batez ere Izei Sologaistua ate-
zainak egindako lanari esker; 
hori dela-eta, taldeko tekni-
koek derrigorrezkoa ikusten 
dute “defentsako lana hobe-
tzea, jaurtiketa asko jaso” zu-
telakoan. Emakumezkoen tal-

deak aurkari gogorragoa zuen 
aurrean eta, lehen zatian 1-4 
aurreratu bazen ere Bidasoa-
ren aurrean, azkenean bosna 
berdindu zuen Irunen. Biga-
rren zatian irundarrak gehiago 
izan ziren “Gipuzkoako derbia” 
bezala ezagutzen den parti-
duan, eta hor ere eibartarren 
atezainak izan zuen zerikusia 
puntu hori eskuratzeko, Ezo-
zi Akizuk bi penalti geratu zi-
tuelako.

Garaipena eta berdinketa 
Urbat waterpolo taldeentzat

Ezozi Akizu Urbateko atezainak bi penalti gelditu zituen.
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Eibarko Klub Deportibo-
ko mendi-batzordekoak 
urteroko Mendi Jardu-

naldiekin datozkigu, betiko 
lez martxoko hilabete guztia 
hartuko duen egitarau osatua-
rekin, “astero gutxienez gauza 
ezberdinak erakutsiko diguna-
rekin”. Horrela, datorren astean 
Bilbao Mendifilm Festivaleko 
pelikula-emanaldiekin abiatu-
ko da aurtengo programazioa, 
Coliseoan eskainiko diren bi 
proiekziorekin. Eguaztenean 
(hilaren 10ean) eta eguenean 
izango dira biak, ordu berean 
hasita (arratsaldeko 18:30ean) 
eta prezio “sinboliko” berare-
kin kasu bietan, 5 euro ordain-
duta. Sarrerak aurrez ere lortu 
daitezke: Coliseoko leihatilan, 
bertako ohiko ordutegian, edo 
Kutxabank-en bidez bestela. 

Bi egun horietan eskainiko di-
ren pelikulei dagokienez, eguaz-
tenekoan iazko Festivaleko bi 
film onenak eta Ikusleen Saria 
jaso zuena eskainiko dira, hiru-
rak ere euren estreinaldian esta-

tu mailan. 23 minutuko iraupe-
na duen “Metanoia” Kirol eta 
Abenturazko film onena izenda-
tu zuten eta Alemaniatik dator. 
Ondoren Eskaladako film one-
naren saria jaso zuen “Free as 
can be” estatubatuarra emango 
da, 31 minutukoa. Eta azkenik 
Festivaleko ikusleentzat gus-
tokoena izan zen Eslovakiatik 
datorren 52 minutuko “Everest 
- The hard day” eskainiko da.

Alemaniakoak Tirolgo Tim-
melsjoch mendi gainetako pasa-
bide elurtuan “negu amaierako 
lagun arteko eski-egonaldi bi-
kaina izatekoa zena pandemia-
ren eraginez zelan tentsio eta 
kezka iturri bihurtu zen” kon-
tatzen du. Sei lagun gazteren 
arteko estabaidak eta hausnar-
ketak dute tokia bertan, “mendi-
tik atzera zibilizaziora itzultze-
ko hartu beharreko erabakiak 
tarteko”.

AEBetik datorkigunak Joan 
Cannonek eta Mark Hudonek 
elkarrekin bizi izandakoa eka-
rriko digu: eskaladarekin mai-

teminduta dagoen Cannon gaz-
teak halako batean Yosemiteko 
horma handietako eskalatzai-
le aitzindarietako bat ezagutu-
ko du, Hudon, hain zuzen. Ez 
hori bakarrik, erronka baten 
inguruan batu eta sokakide ere 
bihurtuko direlako, El Capitan-
eko “Freerider” bide mitikoa es-
kalatzeko, era askean: “Gazteak 
egun bakarrean amaitu nahiko 
du, hasi eta buka”. Beteranoa, 
bestalde, prest dago behar adina 
egun hartzeko, “El Capitan era 
askean eskalatzen duen zaha-
rrena izatea nahi duelako”.

Azkena izango da hilaren 
10eko proiekzio luzeena, ia 
ordubetekoa. Bertan 1988ko 
udazkenean Eslovakiako lau 
alpinista zelan sartu ziren Eve-
resteko hego-mendebaldeko 
isurian kontatzen da, “The Hard 
Way Bidea” estilo alpinoan igo-
tzeko asmoz. Bide hori aurretik 
Chris Boningtonek zuzenduta-
ko talde britainiar batek zabal-
du zuen 1975ean eta Evereste-
ko gogorrena bezala izendatu 
zuten. Bada 1988ko espedizio 
aurrerakoi eta muturreko hura 
gogoratuko dute Everest oxi-
geno-laguntzarik gabe igotzen 
lehena izan zen Peter Habele-
rrek eta Bonington berak. Go-
goratu behar da eslovakiarren 
liderra zen Ivan Fialak izan zuen 
zorigaitzeko amaiera.

Eguenean bigarren saioa
Egueneko emanaldia, bestalde, 
lau minutuko film laburrarekin 
hasiko da eta, jarraian, ia bi 
ordu irauten duen MF-eko Sari 
Nagusia jaso zuen pelikularekin 

Hilaren 10ean 
eta 11n mendiko 
film onenak 
eskainiko dira 
Coliseoan, 
18:30ean hasita

Mendi Jardunaldiek hilabete 
osorako egitaraua prestatu dute

Coliseoak, Portaleak eta Deporrek hartuko dituzte Eibarko Klub Deportiboko mendi-batzordeak prestatutako 
aurtengo ekimenak. Coliseoan Bilbao Mendifilm-eko pelikulak eta Juan Vallejoren ikus-entzunezkoa eskainiko dira, 

Portalean Pello Osororen proiekzioa ikusi ahal izango da eta Deporren GPS-aren inguruko ikastaroa emango da.
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amaituko da, biak ere estrei-
naldiak estatuan. Kanadako 
“Charge”-k bost puntako frees-
kierrek Columbia Britaniarreko 
Monashee mendiko iparraldean 
egindako astebeteko jarduera 
eroa azalduko du, “malda lilu-
ragarrien bila elur-makinekin 
ibiliz”. Aipatutako taldeari Jor-
dan Temkin batuko zaio, eta 
dron gidarien artean munduko 
txapelduna bitan izandakoak 
“eskiatzaileen jarduna irudietan 
biltzen” arduratuko da.

“Hillary - Ocean” iazko Men-
di Film Festivaleko Sari Nagu-
sia Australiatik dator eta, 106 
minututan, Edmun Hillaryren 
azken espedizio handia konta-
tuko digu: “Ozeanotik abiatu 
eta Ganges ibai sakratua gora 
motordun txapelketan egindako 
bidaia, Himalayako Akash Par-
bat mendi tontorra bataiatzen 
amaitzeko”. Emaztea eta alaba 
gazteena hegazkin istripu batean 
zendu berritan, Hillaryk dolua 

gainditzeko bidea hartu zuen, 
“bizitza bera zorian izanik”. Talde 
kementsuan babestu zen, bere 
seme Peter, honen lagunik one-
nak eta Hamilton Jet txalupa 
ospetsuen sortzailearen oinor-
dekoek osatutakoan. Parerik 
gabeko abentura benetan!

16an, 24an eta 29an
Hurrengo asteko ekitaldia 
martitzenean izango da, hila-
ren 16an, Klub Deportiboan 
eskainiko den ikastaroarekin. 
“GPSaren oinarrizko erabi-
lera telefono mugikorrean” 
izenburupeko ikastaroa Jon 
Aranak eta Mikel Larreategik 
eskainiko dute, 18:30ean hasita. 
Izena mendia@deporeibar.com 
helbidean eman daiteke eta par-
te-hartzaile kopurua mugatua 
izango da. “Bakoitzak bere tele-
fonoarekin egingo ditu prakti-
kak, horretarako Oruxmaps app 
erabiliz”, diote antolatzaileek. 
Ikastaroan mendiko ekintze-

tan telefonoa GPS bezala nola 
erabili erakutsiko dute, “egin-
dako ibilbideak grabatu, beste 
batzuek egindakoak jarraitu eta 
mapak kontsultatuz”

Handik astebetera, hila-
ren 24an (eguaztena), “Nire 
mendiak” izeneko hitzaldia 
eskainiko du Juan Vallejo 
mendizale handiak. Gasteiz-
ko alpinista iazko egitarauan 
ere iragarrita zegoen, baina 
orain dela urtebetetik hona 
gure aldamenetik baztertu ezin 
izan dugun bisitariak bertan 
behera lagatzera behartu zuen 
bere parte-hartzea. Ekitaldia 
Coliseo antzokian izango da, 
19:00etan hasita, eta sarrerak 
hilaren 12tik aurrera eskuratu 
daitezke. Honela aurkezten 
digu mendizaleak ikus-entzu-
nezko horretan ikusi ahal izan-
go duguna: “Azken bospasei 
urteotan bizi izan ditudan es-
perientziak kontatzen ditut. 
Egitasmo berri hark Karako-

rum eta Himalayako mendi 
gainetara eraman gintuen; ho-
rrela, 6.000 metroko mendi 
bat, 7.000ko beste bat eta, az-
kena, 8.000koa, izan genituen 
jomugan. Haiek gainditzeak 
motibatuta, guztietan gure in-
darrak eta ahalak muga-mu-
gan jarri genituen”.

Aurtengo Mendi Jardunal-
diei agur esateko, bestalde, Pe-
llo Osoro eibartarrak “Neguko 
triatloia” proiektatu du hilaren 
29an, astelehenean, 18:30ean 
hasita Portaleko areto nagusian 
eskainiko den azken funtzioan. 
Bertan neguko triatloia zer den 
erakutsiko digu hemendik kan-
po ere maila handiko kirolari 
moduan nabarmendu den Oso-
rok, bizi izan dituen esperien-
tzietatik abiatuta: “Bere motiba-
zioak, prestaketa, erreferenteak, 
probak eta abar azaleratuko ditu 
emanaldian, bideoaz baliatu-
ta". Programazio betea, beraz, 
oraingoan ere. ■

Juan Vallejoren ikus-entzunezkoan Himalayako igoerak protagonista.                             Pello Osorok azken urteotan berak egindako ibilbidea azalduko digu.
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Gaur egun 35 elkartek 
osatzen dute Bizipoza. 
Elkarte bakoitza gai ba-

tean zentratzen da eta gaiak 
anitzak dira, baina badute zer-
bait amankomunean. “Gauza 
bi aipatzearren, denek izaera 
bereziko gaiak lantzen dituzte, 
eta oraindik hainbat eskubide 
bermatu gabe dituzten haur eta 
familiek osatutako elkarteak 
dira”, azaldu digu Leire Elizegi 
Bizipoza elkarteko koordinat-
zaileak.

Elkarte bakoitzak bere alde-
tik eta bakarka lan eginez egin 
dezaketen indar txikiaz jabe-
turik, Bizipoza elkartean batu 
dira indar gehiagorekin jar-
duteko eta oihartzun handia-
goa izateko. “Bizipozaren hel-
buruak errealitate guzti hauek 
gizarteratzea, sentsibilizatzea 
eta, era berean, elkarrekin, al-
darrikapenarekin eta alaita-
sunez guztiontzako beharko 
lukeen herri inklusiboa erai-
kitzea dira”, koordintzailea-
ren berbetan. Gainera, guzti 
hori euskaratik eta euskaraz 
egiten dute.

Mundu berri bat guztiontzat
Bizipozak hainbat egitasmo 
burutzen ditu urtean zehar eta 
‘Mundu berri bat guztiontzat’ 
ekimena da horren adibide. 
“Iniziatiba hau orain eman dugu 
jakitera, baina proiektu baten 
baitan landu dugu. Adibidez, 
elkarteekin Irrien Lagunak-en 
argitaratzen diren komikiak egi-
ten hasi ginen, horiek ikus-ent-
zunezko bihurtzen, jardunal-
diak egiten ditugu urtean zehar, 
Bizipozaren Jaia ospatuko dugu 
laster Bergaran…”, azaldu digu 
Elizegik. Orain dela bi urte Bi-
zipozaren dokumentala eta 
dokuweba sortu zituzten, eta 
bizipoza.eus-eko dokuweb ata-
lean (multimediaren barruan) 
elkarte bakoitzaren bideo labur 
bat aurkitu daiteke.

‘Mundu berri bat guztiontzat’ 
ekimenarekin Bizipozak kan-
tuak eta irudiak baliatu ditu hel-
buruak lortzeko bidean, elkarte 
bakoitzaren errealitateak eta 
baloreak transmitituz. Ekimena 
34 euskal sortzailerekin (Amets 
eta Maddalen Arzallus; Miren 
Amuriza, Itziar Ituño, Enrique 

Villarreal ‘El Drogas’, Yogurinha 
Borova…) elkarlanean burutu 
dute eta Elizegirentzat ez da ka-
sualitatea Bizipozaren proposa-
menak jaso duen harrera ona. 
“Euskarak Bizipozaren elkar-
teek dituzten hainbat ezaugarri 
ditu: izaera bereziko hizkuntza 
da, egunerokoan borrokan dabil 
tokia hartzeko… eta ezaugarri 
horiek enpatia areagotzen dute. 
Horrela, elkarteek eta kulturgi-
leek egindako elkarlanak arlo 
guzti horiek indartzen ditu”, 
bere ustez. “Egunerokoan eus-
kal sortzaileek zerri abesten, 

sortzen, antzezten edo idazten 
dioten ikusten dugunean, mun-
du berri bati begira ari dira. Kul-
turak indar hori du. Beraz, eus-
kararen, kulturaren eta gai guzti 
hauen harremana naturala da”.

Abestiekin CD-a eta DVD-a 
sortu dute eta elkar.eus webgu-
nean, Elkar dendetan eta Berria 
dendan (berria.eus/berrialagu-
na/denda) erosi daitezke. Gai-
nera, Bizipozaren webgunean 
(bizipoza.eus) ere aurkitu dai-
teke CD eta DVD-ak erosteko 
esteka.

Momentuz 11 abesti grabatu 
dituzte, baina Bizipoza osat-
zen duten 35 elkarteekin abesti 
bana grabatzea da asmoa.

Aukerak eta zu
Hainbat urtetan zehar Saha-
rako umeek uda Euskal He-
rrian pasatzeko aukera izan 
dute ‘Oporrak bakean’ progra-
mari esker, horietako batzuek 
Eibarren. Orain, pandemiaren 
ondorioz, ezin izango ditugu 
gurean jaso, baina Miren Nar-
baizak eta Aitor Gorosabelek, 
Aner Euskitzeren letrarekin eta 

Miren Narbaizak 
eta Aitor 
Gorosabelek 
’Mundu berri 
bat guztiontzat’ 
proiektuan parte 
hartu dute

Bizipoza abestuz kutsatzen da
Bizipoza elkarteak ‘Mundu berri bat guztiontzat’ egitasmoa jarri du martxan, kantu eta bideoklip bitartez Bizipoza 

osatzen duten elkarteekin eta 34 euskal kultur sortzaileekin egindako lana. Aitor Gorosabel eta Miren Narbaiza 
musikari eibartarrek ere ekimenean parte hartu dute, ‘Oporrak bakean’ programakoekin ‘Aukerak eta zu’ abestia 

grabatuz. Kantu guztien bideoklipak eta letrak bizipoza.eus-en daude ikusgai ‘kantu eta bideoklipak’ atalean.
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Xabier zabalaren musikarekin, 
elkarteak egiten duen lanaren 
berri eman dute ‘Aukerak eta 
zu’ abestian.

Gorosabelek esan digunez, 
“elkarlan zoragarria izan da”. 
Narbaizak eta berak abestia 
eginda jaso zutela kontatu digu, 
“gure zeregina kantuari ahotsa 
jartzea izan da”, eta goiz zora-
garria pasatu zuten grabatzen. 
“Pozik nago oso ondo geratu 
delako eta, batez ere, proiektu 
honetan parte hartzeko auke-
ra eman didatelako. Mireste-
koa eta txalotzekoa da Bizipoza 
elkarteak eta Pirritx Porrotx eta 
Marimototsek gure gizarteari 

egiten dioten ekarpena”, diosku.
Abestiak kontatzen duena-

ri buruz galdetuta, “Saharako 
umeak udako oporretan Eus-
kal Herrira ekartzeko eta, bide 
batez, ume horiek gerratik 
urruntzeko eta klima aldetik 
oso gogorra den inguru harta-
tik ateratzeko deia egiten da. 
Boluntario egiteko deia hain 
zuzen ere”, azaldu digu.

Bizipozaren Jaia Bergaran
Urtero Euskal Herriko herri 
batean ospatzen da Bizipozaren 
Jaia eta aurten Bergaran egingo 
dute. “Pandemiak eragindako 
egoerara moldatu behar izan 

gara eta martxoa osoan zehar 
egingo ditugu ekintzak. Hala 
ere, badaude bi egun klabe: hi-
laren 13a eta 14a”, esan digu 
Elizegik.

13an, 18:00etan, kantu eta 
bideoklipen aurkezpena egin-
go dute, bertako elkarteetako 
kideen testigantza zuzenak 
emango dituzte, musika zuze-
nean joko dute eta poesia errezi-
taldia egongo da, besteak beste. 
14an, bestetik, ‘Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots’ pailazoek ikus-
kizun berezia eskainiko dute 
11:30ean. “Ez da euren urteroko 
ikuskizuna izango, baizik eta 
elkarte hauek gizarteratzeko eta 

errealitate horiek ikusarazteko 
elkarteek eta pailazoek elkarla-
nean sortutako ikuskizun be-
rezia”, koordinatzaileak kon-
tatu digunez. Bestetik, tribiala 
sortu dute (fisikoa eta online) 
eta bazkari birtuala egiteko as-
moa dute (plater senegaldar bat 
egiteko aukera emango dute 
bideo baten bitartez).

Hilaren 13ko eta 14ko aste-
buruan eibartarrek Bergarako 
ekitaldira joateko aukera izan-
go bagenu, herenegun sarrerak 
salgai jarri zituzten online 13ko 
ekitaldirako (dohainik izango 
dira, baina sarrera hartu behar 
da) eta 14rako (6 eurotan).  ■

Saharako umeekin lan egiten duen ’Oporrak bakean’ elkartearekin abestu dute  Miren Narbaizak eta Aitor Gorosabelek.

Denok
irabazten 
dugulako
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EIBAR KLISK BATEAN

Norabidea inoiz baino argiago. PEDRO ARRIOLA
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ANTZEZLANAK

martxoak 6 (zapatua)

“MI ÚLTIMO BAILE”

Hainbat autoreen artean sortutako  
TRAGIKOMEDIA

Coliseoan, 19:00etan

85 minutu / Helduentzat

Pabellón 6 Gazte Konpainia

Antzezleak: S. Barroeta, U. Elizalde, 
T. Fornieles, K. Garcia, N. Rodriguez, 
P. Serrano, S. Tejero, Y. Vazquez
Zuzendaria: Getari Etxegarai

Antzezlanak lau ahizparen istorioa 
kontatzen du: diktadura baten on-
dorioak jasan ondoren, euren bizitza-
ren agintea hartzea erabakiko dute. 
Erdi errealitatea, erdi fikzioa, lan hau 
“Las mariposas” izenarekin egin zi-
renei egindako omenaldia da. Ema-
kumeen eta haien herriaren eskubi-
deak defendatzeko borrokatu ziren 
eta, hala, martiri eta heroi bihurtu. 
Haien omemnmez, azaroaren 25ean, 
Emakumeenganako Indarkeriaren 
aurkako Nazioarteko Egunean, haien 
hilketaren urteurrena ospatzen da. 

Eibarko
44. Antzerki 
Jardunaldiak

martxoak 9 (martitzena) 

“ATZERRIAN LURRA GARRATZ” 

Euskarazko DRAMA

Coliseoan, 19:00etan

75 minutu / Helduentzat

Huts Teatroa - Artedrama

Antzezleak: Ander Lipus, Laura 
Penagos
Zuzendaria: Amancay Gaztañaga

Aurora Morak bere bizitza betirako 
aldatuko duen deia jasotzen du bere 
instalazio artistikoari azken ikutuak 
ematen ari zaizkionean. Posible al da 
gurea ez den lur batean sustraitzea? 
Posible da, familia eta aberriaren 
zama gainean dugula, hegaldi pro-
pioari ekitea? Eta, gau batean, gure 
bizitzaren norabidea erabaki beharko 
bagenu? Esaera zaharrak dioen beza-
la: “Atzerrian lurra garratz, hona bini 
egik baratz”. Laura Penagos aktoreak 
dioen bezala, “arrazakeria mota asko 
daude hemen eta leku guztietan”.

martxoak 12 (barixakua) 

“VIDAS ENTERRADAS” 

Plou, Millás, Mayorga, Ripoll, 
Bellido eta Viyuelaren DRAMA

Coliseoan, 19:00etan

75 minutu / Helduaentzat

Corsario/L’Om-Imprebís/               
Micomicón/ Teatro del Temple

Antzezleak: M. Amós, L.M.             
Garcia, C. Montoliu, M.J. Moreno...
Zuzendariak: S. Anchez,                         
C. Martin, M. Llorente eta J. Peña

Obrak Javier del Pinok zuzendutako 
Cadena Ser-eko erreportaje batzueta-
tik hartzen du izena. Dokumentalaren 
bidez, Gerra Zibilean eta frankismoan 
hildakoen bizitza eta heriotza erres-
katatuko dituzte. Istorio horietako 
protagonistek ez dute ia argazkirik 
gordetzen, baina oroitzapenek bizirik 
diraute seme-alabengan, bilobengan 
eta birbilobengan, bizilagunengan 
eta lankideengan. Hamarkada ba-
tzuen ondoren, eurek hautsiko dute 
isiltasuna biografia horien nondik-
norakoak kontatzeko.

Egitarau osoa 
deskargatzeko
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Pagatxa emakume elkartea-
ren martxoko zine-forum saioa 
gaur egingo dute, 18:30ean Por-
talean (areto nagusian). Izas-
kun Rodriguez Elkorok dina-
mizatuko duen saioan Jocelyn 
Denise Moorhouse zuzendaria-
ren “La Modista” filma emango 
dute eta, jarraian, solasaldia 
egingo da. Koronabirusaren 
kontrako neurriak direla-eta, 
bakarrik 28 lagunentzat tokia 
egongo denez, pelikularen os-
teko solasaldian geratzen dire-
nei lehentasuna emango diete.

“La modista” filma emango dute 
gaur arratsaldean Portalean, 
Pagatxaren zine-forum saioan

Juan San Martin Udal Libu-
rutegiak sustatutako “Eleibar” 
programa garatzeko hitzarme-
na sinatu dute Eibarko Udalak 
eta Egoaizia GKE-k. Programa 
pilotu horrek izaera ez-formala 
izango du, parte-hartzaileen-
tzako doakoa izango da eta mar-
txoan garatuko dute. “Eleibar” 
izeneko egitasmoak hezkuntza-
errefortzua, alderdi akademiko 
eta linguistikoetan laguntza eta 
informazioaren eta komunika-
zioaren teknologien erabilera 
eskainiko ditu. Horretarako, 
Udal Liburutegiak umeentzako 
duen lekua eskainiko du  topa-
leku sozializatzaile eta berdin-
tzaile gisara erabiltzeko. Horre-
kin batera, heziketa formalari 
laguntzeko baliabideak jarriko 

ditu (ordenagailuak, heziketa 
funtsa, literatura edo informa-
zioa bilatzeko trebetasunak). 
Udaleko Gizartekintza Saileko 
Haurreria, Familia eta Gazteria 
Zerbitzuaren egindako propo-
samenez sartuko dira adinga-
beak eskola indartzeko proiektu 
honetan.

Ekimena 2018-2021 Hau-
rren, Nerabeen eta Familien 
I Planean sartzen da. Hitzar-
menaren arabera, Egoaziak bi 
boluntario jarriko ditu, adostu-
tako egun eta orduetan liburu-
tegira joan eta ikasleei eskolako 
lanetan laguntzeko. Euskeraz 
arituko dira, horrela ikasleek 
eskolako lanetan ez ezik, hiz-
kuntza hori erabiltzen ere au-
rrerapausoak emateko.

Liburutegiaren “Eleibar” 
proiektua garatzeko hitzarmena

Martxoa emakumeen hilabe-
tea izango da Armagintzaren 
Museoan ere. Hori dela eta, 
museoko arduradunek litera-
tura gomendioa egin nahi dute, 
herritar guztiak “Emakumerik 
gabe, Eibar, ez litzateke gaur 
egungoa izango. Emakumeen 
aztarnak Eibarko industriali-
zazio prozesuan” liburua ira-
kurtzera animatzeko. Liburu 
hau Zaida Fernandezek, Savina 

Lafitak eta Luz Maceirak ida-
tzi zuten eta Eibarko Udaleko 
Berdintasun Zerbitzuak eman 
zuen argitara. 

Horrekin batera, Armagin-
tzaren Museoaren webgunean 
(armia-eibar.eus) 360 gradutan 
ikus daitezkeen piezen bilduma 
handia daukate eta Maria Jesus 
Berasalucek damaskinatutako 
hiru pistola gehitu dizkiote ko-
lekzioari.

Emakumeak protagonista 
Armagintzaren Museoan ere

Berdintasun Zerbitzua Andre-
txeak emakumeen jabetzerako 
ikastaro eta tailer eskaintza 
zabala prestatu du udaberrira-
ko eta aurrematrikula egiteko 
epea astelehenean zabaldu zu-
ten. Izena emateko Udalaren 
webgunera sartu eta “Ikasta-
roak, lehiaketak eta tailerrak” 
atalean aurkituko duzuen for-
mularioa bete behar da. Mar-
txoaren 31ra arte egongo da 
izena emateko aukera. An-
tolatu dituzten ikastaro eta 

tailerrak “Bizitzarako Mind-
fulness: ahalduntze-tresna”, 
“Ikastaroak eta bilerak online 
egiten ikasi nahi dut”, “Bizi-
tzaren korapiloak askatzen: 
makrame-tailerra” eta “Belau-
naldien arteko Autodefentsa 
Feminista” dira. 

Informazio gehiago nahi iza-
nez gero interneten begiratu 
edo, bestela, 943 54 39 38 - 688 
85 34 40 telefono zenbakietara 
deitu edo andretxea@eibar.eus 
helbidera idatzi daiteke.

Udaberriko Jabetze Eskolako 
ikastaroetarako aurrematrikula 
egiteko epea zabaldu dute
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Eibar herriaren sorreraren 675. urteurrenean, Ego Iba-
rra Batzordeak hiru hitzaldi antolatu ditu gure historiaren 
hainbat pasarte herriko DBH 4-ko eta Batxilergoko ikas-
leengana gerturatzeko, adituen eskutik. Gazteen artean 
Historiarekiko interesa piztea eta ikasketa-prozesuaren 
amaieran gainditu beharreko selektibitate-probarako la-
guntza edo pizgarri osagarria eskaintzea da helburua eta, 
horretarako, kalitatezko konferentziak antolatu dituzte.
Lehen hitzaldia Iosu Chueca historialariak eman du gaur 
bertan, Ignazio Zuloaga institutuan, “Langile Mugimendua 
XIX. mende bukaeran eta XX. mende hasieran Eibarren 
eta Inguruan” gaia aztertuta eta martitzenean berriz ere 
emango du hitzaldi bera institutuan. Ludger Mees histo-
rialariak martxoaren 18an emango du hitzaldia, Coliseoan, 
1936ko Autonomia Estatutuaren sortze-prozesuaren in-
guruan. Unai Belaustegi Bedialaunetak ere bi saio egingo 
ditu: martxoaren 16an eta 23an arituko da, La Salle ikaste-
txean, “II. Errepublika eta Gerra Zibila” izenburuari jarrai-
tuta. Hitzaldien aurretik ikasleek klasean landuko dituzte 
gaiak, gero adituei galderak egiteko.

Eibarko Kzgunean zuzeneko 
hitzaldiekin jarraitzen dute, You-
Tube KZguneaTIC kanalaren 
bitartez. Astero IKTei buruzko 
hitzaldi berriak egiten dituzte, 
ordu erdiko iraupenarekin, eus-
keraz zein gazteleraz. Zerbitzu 
honi buruzko informazio guztia 
eta martxoan egingo diren hitzaldiena ikusteko interneten 
www.kzgunea.eus helbidean begiratu dezakezue.

Martxoan zehar euskaraz gozatzeko aukera ederra izango 
dugu, Eibarren Akebaik prestatu duen kultur agenda gida-
ri: Antzerki jardunaldiak, Transmisio Mintegia, gurasoen-
tzako hitzaldiak, ipuin kontalaria, ikastaroak... Agenda 
osoa eskuratzeko akebai.eus helbidera jo dezakezue.

Historiari buruzko hitzaldiak

Zuzeneko hitzaldiak KZgunean

Martxoko Euskararen Agenda

Ylenia Baglietto eta Nerea Go-
rriti aktore eibartarrek urtebete 
daramate ‘Ni, munduko txa-
rrena’ antzezlana eszenatoki 
gainera eramaten eta arrakas-
taz, gainera. Izan ere, Vaiven 
Producciones konpainiaren la-
nak bi sari jaso zituen Torrejón 
de Ardozen (Madril) aurreko 
asteburuan egin zen Antzerki 

Zuzendarien Txapelketa Nazio-
nalean. Olga Margallok, antzez-
lanaren zuzendariak,bigarren 
saria hartu zuen, ‘Un animal 
en mi almohada’ ikuskizuneko 
Vanessa Espinen atzetik; eta, 
horrez gain, Jose Maria Rodero 
sari berezia jaso zuen antzezla-
nak, horrela hiru izendapene-
tatik bitan saria jasota.

Otsailaren 14an 100 urte bete 
zituen Julen Zabaletari buruzko 
‘Yulen 100 urte’ marrazki era-
kusketa zabaldu zuten aurreko 
barixakuan Elgoibarko Kultur 
Etxean. Elgoibarren jaio eta Ei-
barren bizi den marrazkilaria 
omentzeko erakusketa otsai-

laren hasieran egitekoa zen, 
baina Elgoibar eremu gorrian 
zegoenez egoerak hobera egin 
arte atzeratu egin behar izan 
dute inaugurazioa. Erakuske-
ta hilaren 13ra arte egongo da 
ikusgai, astelehenetik zapatura, 
18:30etik 20:30era.

“Ni, munduko txarrena” saritu 
dute Emakumezko Antzerki 
Zuzendarien Txapelketa 
Nazionalean 

Julen Zabaletaren marrazki 
erakusketa zabaldu dute 
Elgoibarko Kultur Etxean
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ZERBITZUAK

• Aurora Garcia Arostegi. 91 urte. 2021-1-23.
• Joseba Andoni Tapia Lazkano. 63 urte. 2021-2-23.
• Vicenta Galarraga Bereziartua. 88 urte. 2021-2-25.
• Carlos Iraola Zubizarreta. 75 urte. 2021-2-27.
• Fermin Garetxana Gerrikabeitia. 89 urte. 2021-2-28. 
• Maria Jesus Bañares Gonzalez. 85 urte. 2021-3-1.
• Teodoro Garcia Aparicio. 70 urte. 2021-3-1.

Hildakoak

• Adnan Chakik. 2021-1-28.
• June Lange Aldazabal. 2021-2-26.

Jaiotakoak

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

ZAPATUA 6
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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

ASTELEHENA 8
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

MARTITZENA 9
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUAZTENA 10
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUENA 11
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 12
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, IBAI!! 
Astelehenian gure 
printzeak 3 urte 
beteko dittu-eta!! 
Musu potolo piiiillua 
famelixaren eta, 
batez be, Uxueren 
partez!!

Zorionak, MARKEL, 
hillaren 8xan 8 urte 
beteko dozuz-eta!! 
Musu erraldoi bat 
famelixa guztiaren 
partez. On egin!!

Zorionak, EKHI, 
hillaren 3an 6 urte 
bete zenduazelako. 
Laztan haundi bat 
famelixa guztiaren 
partetik.

Otsaillaren 27xan 
AITOR-ek 7 urte egin 
zittuan!! Zorionak, 
mutil haundi! Asko 
maite zaittugu.

Zorionak, AIORA, 
atzo 12 urte egin 
zenduazen-eta. 
Asko maite zaittuen 
aitatxo, amatxo eta 
Oihenarten partez.

Zorionak, ANE!!! Bixar 
11 urte beteko dozuz-
eta. Musu potolo 
bat famelixaren 
eta, batez be, Jonen 
partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, IRATI,, 
astelehenian 23 urte 
beteko dozuzelako. 
Egun ederra pasatuko 
dozulakuan, 
besarkada berua 
zure lagunen partez. 
Ah, eta lehelengo 
errondia zure esku!

ZINEA COLISEO 
1 ARETOA

• 6an: 16:00 (1 aretoa)
• 7an: 16:00, 18:30
• 8an: 18:30

“Pequeños detalles”
Zuzendaria: John Lee Hancock

2 ARETOA
• 6an: 16:00 (1 aretoa)
• 7an: 16:00, 18:30
• 8an: 18:30

“Y llovieron pájaross”
Zuzendaria: Louise Archambault

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

“Raya y el último dragón”
Zuzendaria: Don Hall

Zorionak, JARE (atzo 5 urte) eta ADUR (12xan 
2 beteko dozuz), zuen egunak heldu jakuzen 
honetan. Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, MARTXEL eta ENEKO! Barixakuan 
uriak betetzen dozuez-eta. Patxo haundi bat 
amañatarron 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
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Ordutegi malgua. Erreferen-
tziekin. Tel. 634856651.

 • Emakumea eskaintzen da 08:00eta-
tik 13:00ak arte umeak edo nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 642855788.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeak edo 
pegorak garbitzeko. Esperientzia eta 
informeak. Tel. 606983677.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
602626166 eta 641587163.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (ziurtagiriarekin) eta etxe-
ko garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 
667060292. 

 • 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 la-
netarako. Disponibilitate guztia. 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. 

5. IRAKASKUNTZA¡

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
 • Aurreko asteko barixakuan umearen 
txamarra urdina laga genuen Urkizu-
ko parkean. Norbaitek hartu bazuen, 
mesedez deitu. Tel. 647141854. Es-
kerrik asko. 

6.4. Bestelakoak
 • Otsailaren 24an granate koloreko Ibiza 
autoa laga nuen Indalezio Ojanguren 
kalean, Ipuruako dorreen aurreko esta-
dioaren ate baten parean. Arratsalde-
gau horretan beste auto batek jo zion 
nireari eta kalte handiak egin zizkion. 
Gertatutakoaren lekuko izan bazinen, 
deituidazu mesedez. Tel. 653724011. 
Eskerrik asko. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus






