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NARRUGORRIXAN.- Bilutsik. “Narrugorrixan jaixo nintzan eta billutsik lotaratuko naiz lurrera”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Aurtengo zerga aitorpen proposamenarekin batera zorpekoak 
gako bat jasoko du tramitea beste norbaiten esku uzteko. Diru asko 
duten zergapekoek aholkularien bitartez egingo dute aitorpena; 
hala egiten zuten lehen, eta haientzat ez da ezer aldatu. Aldiz, ban-
kuetan zerbitzua jasotzen zuten herritar askok aholku emaileen-
gana jo beharko dute: etxea erosi berri duenak, familian aldaketa 
handiren bat izan duenak, pandemian aldi baterako erregulazioan 
sartu delako aitorpena egitera behartuta dagoenak... Horiek 
guztiak kasu bereziak dira, baina ohikoak era berean, eta haien 
aitorpenak ez dira arruntak. Aurten, baina, ordaindu egin beharko 
dute iaz arte doan jasotzen zuten zerbitzu batengatik”.

IMANOL MAGRO, kazetaria

"Euskal zinemagintzak hutsune handiegiak ditu maila altuan 
dagoela esan ahal izateko, eta hutsune horietako bat Goya sariek 
utzi dute agerian: espainiar zinemarekiko mendekotasuna, biziko 
eta haziko bada Espainiari eta Espainiako industriari (eta sariei eta 
laguntzei) begira bizi behar izatea neurri handi batean. Goya sariek 
gure artean duten oihartzunak pentsarazten du futbolean erabat 
janda daukagun mendekotasunetik gertu daukagula euskal zine-
magintza. Liga eta Kopa (nongo Liga eta noren Kopa) dute Hego 
Euskal Herriko taldeek helburu nagusia. Zinemagintza, futnolaren 
neurrietaraino ez iritsi arren, independentea izateko negozio han-
diegia delako ote da? Literaturan ere gertatzen da hori, baina askoz 
ere neurri txikiagoan”.      

JUAN LUIS ZABALA, zutabegilea

Oharra

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

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

Erredakzioa

Datorren asteko alea eguenean kaleratuko dugu

Hilaren 19a, San Jose eguna, jai denez, datorren asteko alea egun bat 
aurretik kaleratuko dugu eta, barixakuan izan beharrean, eguenean 
izango da kalean. Hori dela-eta, bertan berririk azaldu nahi baduzue 
edo zorion-tarte edo eskelarik publikatzeko asmoa baduzue, jakin berri 
horiek martitzenerako izan beharko ditugula gure artean, oraingoan 
eguazten eguerdian joango garelako inprentara. 

Erredakzioa
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Idurre Iriondo

TUTULUMENDI

>>>  Jon Iraola Ingurumen 
saileko zinegotziak eta Vanesa 
Larrabide saileko teknikariak 
aurreko barixakuan prentsau-
rrekoan azaldu zutenez, Ei-
barko Udalak martxan jarri 
du Klimarako eta Energia Ja-
sangarrirako Eibarko Ekintza 
Plana (KEJEP) lantzeko pro-
zesua. Plan horren bitartez, 
besteak beste, 2030. urterako 
CO2 isuriak %40 murriztea 
lortu nahi dute. Esandakoaren 
arabera, plana lantzeko proze-
sua orain hasi eta uda amaie-
rara arte luzatuko da: “Planak 
energia-eraginkortasuneko 
neurriak jaso beharko ditu eta 
haien bidez energia aurreztea, 
energia berriztagarriak txerta-
tzea eta udalerriko erresilien-
tzia eta klima-aldaketara ego-
kitzea ahalbidetuko da. 

Neurri horiek guztiak Eibar-
ko sektore guztiei zuzenduta 
daude, Toki Administrazio-
tik bertatik hasita”. Izan ere, 
Udalak bere energia-kontsu-
moa %35 murriztu nahi du 
eta, horrekin batera, energia 
berriztagarriak sortzeko gai-
tasuna handitu.

Horretarako, udalerriko he-
rritarrak, elkarteak eta eragile 
sozial eta ekonomiko guztiak 
inplikatu nahi dituzte plana 
egiteko prozesuan. Asmo ho-
rrekin Udalak inkesta bat jarri 
du herritarren eskura bere web 
orrian, herritarren iritziak jaso 
eta lehenetsi beharreko gaiak 
zeintzuk diren ikusteko. In-
kesta gaurtik hasita apirilaren 
11ra arte bete ahalko da. Inkes-
tarekin batera, herritarren-
tzat eztabaida-saio bi egiteko 
asmoa dutela aurreratu dute.

>>>  Eusko Jaurlaritzako Tu-
rismo, Merkataritza eta Kon-
tsumo Sailak Euskadiko mer-
kataritza-ekipamenduaren 
sektoreari zuzeneko lagun-
tzak emateko deialdia egin du 
eta, eskaerak egiteko, Eibarko 
Merkataritzako Bulego Tek-
nikora jo daiteke. Jakinarazi 
dutenez, dirulaguntza horiek 
jasotzeko interesa duten Ei-
barko, Ermuko, Elgoibarko, 
Soraluzeko eta Mendaroko 
merkatariek martxoaren 26a 
baino lehen ipini beharko dira 
kontaktuan bulegoko ardu-
radunekin 943206669 edo 
943254083 telefono zenba-
kietara deituta.

Dirulaguntzak martxoaren 
30era arte eskatu ahal izango 
dira. Eskatutako baldintzak be-
tetzen dituzten bederatzi lan-
gile arteko establezimenduek 
4.000 euro jasoko dituzte eta 10 
langile edo gehiago dituztenek 
4.500 euro.

>>>  Untzagako jubilatuek  
gaur arratsaldean, 17:30ean 
egingo dute Urteko Batzar 
Orokorra. COVID-19a dela 
eta, aurten ezin izango dute 
bilera bazkideekin batera egin, 
baina nahi duenak zuzenean 
jarraitu ahal izango du saioa, 
YouTube-ko “Jubiletxe Untza-
ga” kanalean. Esan dutenez, 
“zuzendaritzako talde txiki bat 
egongo da azalpenak ematen 

eta Internet bidez saioa jarrai-
tzen duten bazkideek parte 
hartzeko aukera izango dute: 
665847446 Whatsapp zen-
bakian, jubiletxeuntzaga@
gmail.com helbide elektroni-
koan eta baita Facebook bi-
dez ere. Gai ordeneko puntu 
bat uda eta gero proposatuko 
den kargu eta estatutoak be-
rritzeko ez-ohiko Batzar Oro-
korra da.

Klimarako eta Energia 
Jasangarrirako Eibarko 
Ekintza Plana lantzeko 
prozesua abiatu dute

Merkataritzarako dirulaguntzak 
Bulego Teknikoan eska daitezke

Untzagako jubilatuen urteko 
batzar telematikoa gaur 17:30ean
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>>>  Martitzenean altxatu zituz-
ten urtarrilaren 13an ezarritako 
mugikortasun-mugak Euskal 
Autonomia Erkidegoko uda-
lerri guztietan, eremu gorrian 
daudenetan barne. LABIren 
Aholku Batzordeak Aste San-
tuaren aurretik berrikusiko ditu 
neurriak.

Hala ere, EAEko mugak itxi-
ta jarraitzen du. Gainera, uda-
lerrietan neurriak gogortzeko 
orain arte zegoen 500 kasu 
baino gehiagoko 14 eguneko 
intzidentzia-tasa metatuak 
erreferentzia izateari utzi dio. 
Ostalaritzari dagozkion murriz-

ketak indarrean egongo dira, 
eta txokoak, elkarte gastrono-
mikoak eta antzekoak itxita. 
Jarduera edo ekitaldi kultural 
edo sozialik ezingo da 21:00ak 
baino beranduago amaitu. Era 
berean, honako neurriek inda-
rrean jarraituko dute: gehie-
nez lau laguneko talde bilerak, 
etxeratze agindua 06:00etatik 
22:00etara, % 40ko edukie-
ra 150 metro koadrotik gorako 
azalera duten merkataritza-es-
tablezimenduetan, eta % 60koa, 
hori baino txikiagoetan. Kultura 
aretoetan, edukiera ezingo da 
%35etik gorakoa izan.

>>>  Zaldibar Argituk deituta 
kontzentrazio bateratua egin 
zen zapatuan Eitzagan, Zaldi-
barko zabortegiaren honda-
mendia gertatu zela 394 egun 
betetzean. Indarrean dauden 
mugikortasun-neurri murriz-
taileak direla eta, deialdia mu-
gakide diren herrietarako egin 
zuten bakarrik, baina. Zallan, 
Etxebarrian eta Markinan ere 
ekitaldiak antolatu zituzten, 
hondamendia gogoratu, eran-
tzukizunak eskatu eta oraindik 
desagertuta dagoen Joaquin 
Beltran aurkitzea exijitzeko. 
Oraingo honetan, hondamen-
diak bete-betean kolpatu zuen 

Eitzagako auzotarrek hartu zu-
ten hitza. Desagertutako langile 
bien familiei euren “elkartasu-
na, hurbiltasuna eta animoak” 
eman eta jarraian, agintarien 
jokabidea gogor salatu zuten: 
“Ia egunero alkatea edo alka-
teordea hemendik pasatu dira 
eta inoiz ez dira gelditu gure 
osasunarekin kezkatuta. Auzo 
honek eskatzen duen bakarra 
osasuna bermatzea da. 40 urte 
autopistapean bizi izandako 
kutsadura, 9 urtez zabortegi 
honetan botatako material ku-
tsakorren eragina, norainoko 
kaltea egin duen bertako 37 bi-
zilagunen osasunean”.

EAE barruan mugikortasuna askea 
da martitzenaz geroztik

Auzokoen osasuna bermatzea 
eskatu zuten Eitzagako ekitaldian
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>>>  Domekan hil zen, 84 urte-
rekin, 2016az geroztik Eibarko 
sozialisten ohorezko presiden-
tea zen Libe Betolaza. 1966an 
afiliatu zen alderdian, klandes-
tinitate-sasoian, eta ordutik 
erreferentea izan zen herrian 
hainbat giza-lorpen eta berdin-
tasunaren aldeko borroketan. 

PSE-EEko militantea, gaine-
ra, Hezkuntza zinegotzia ere 
izan zen Aurora Baskaran al-
kate izan zen legegintzaldian. 
Alderdikide eta zinegotzia ere 
izandako Julio Lapeyraren 
alarguna zen Betolaza. Aste-
lehenean egin zen bere aldeko 
ekitaldi zibila Txaltxa Zelaian.

Libe Betolaza Eibarko sozialisten 
ohorezko presidentea hil da 

>>>  Ertzaintzak 26 urteko gi-
zona eta 23 urteko emakumea 
atxilotu ditu, ustez 150.000 
euro inguruko iruzurra egitea-
gatik. Atxiloketa martitzenean 
egin zen, bikoteak zaintzen 
zuen 87 urteko pertsonaren 
bankuko kontuan mugimendu 
susmagarriak atzeman eta gero.
Ikerketak ondorioztatu due-
nez, kutxazainetan diru-kopuru 
handiak atera zituzten biktima-
ren kontutik eta apostu-etxee-
tan gastu handiak egin zituzten. 
Mugimendu horiek biktimaren 
baimen barik egin ziren.

>>>  Zapatu goizean omendu 
zuten 1987tik 1995era bitartean 
Eibarko alkatea izan zen Aurora 
Baskaran, Eibarko Sozialistek 
Untzagan duten egoitzan. Be-
nigno eta Marcelino Baskaran 
euskal sozialista historikoen 
alaba eta biloba da Aurora eta, 
alkate karguaz gain, senataria-
rena ere bete zuen. “Bidegileak: 
bidea zabaldu zuten sozialistak” 
ekimenaren harira antolatu-
tako ekitaldian, besteak beste, 
Idoia Mendia PSE-EEko idaz-
kari nagusia egon zen.

Aurora 
Baskaran 
omendu dute

Bikote bat atxilotu dute 150.000 
euro inguruko iruzurra egiteagatik 

>>>  Bihar goizean 10:30ean 
hasiko da Eibarko alkate be-
rria izendatzeko Udal Batza-
rra, udaletxeko pleno aretoan. 
Azken aldiko bilera guztiak te-
lematikoak izan diren arren, 
biharkoa presentziala izan 
behar da nahitaez, zinegotziek 
botoa eman beharko dutelako. 
De los Toyosek karguari uko 
egin zuenean adierazi zuen eu-
ren hautagaia Jon Iraola izan-
go dela.

Bihar goizean egingo da alkate 
berria izendatzeko Udal Batzarra

>>>  EAEko 38 herritako kirol-
instalazioak erabiltzeko aukera 
emango die ‘Mugiment Kirol 
Txartelak’ Eibarko Kirol Pa-
tronatuko bazkideei. Txartela 
lortzeko ez da ezer ordaindu 
behar, eta telefono mugikorre-
rako aplikazioa deskargatzea 
eta erregistratzea nahikoa izan-
go da. Beraz, txartel birtuala 
izango da. Programari atxiki-
tako edozein instalazio erabil-

tzeko, erabiltzaileak ’txartel di-
gitala’ (mugikorrean) erakutsi 
beharko du, NANarekin batera, 
eta sarbidea erregistratuko du 
bertako langileak, egiaztapen-
kodea erabiltzailearen gailuan 
sartuta. Ermua, Durango, Sora-
luze, Markina-Xemein, Arrasa-
te, Bergara, Aretxabaleta, Esko-
riatza, Oñati, Berriz eta Elorrio 
dira, besteak beste, ekimenera 
batutako herriak.

Eibartarrek ’Mugiment Kirol 
Txartela’ erabili dezakete



7…eta kitto!
1179. zenbakia

PUBLIERREPORTAJEA

Nolako eskaintza egingo du-
zue udan ingelesa ikasteko?
Ramon Agirregomezkorta eta 
Agurtzane Solabarrietak osa-
ba izebak 35 urte daramatza-
te uda guztietan Eibarko gaz-
teak Ingalaterrara eramaten. 
Egonaldiak Devonen egiten 
dituzte, Ingalaterrako hego-
mendebaldean, eta hiru asteko 
iraupena izaten dute. Ikasleek 
bertako familien etxeetan har-
tzen dute ostatu eta elkarrekin 
bizitzeaz gain (hango bizimo-
dua ezagutuz, hizkuntza eta 
kultura ikasiz…), ingelesezko 
klaseak jasotzen dituzte, txa-
pelketak egiten dira, irteerak, 
jende asko ezagutzeko aukera 
dute… Pandemiaren ondorioz 

iaz ezin izan ginen Ingalaterra-
ra joan eta aurten ere hemen 
geratu beharko gara, baina in-
gelesa ikasteko ikastaro trinkoa 
eskainiko dugu Ermuko San 
Pelayo ikastetxean, Ingalate-
rratik ekarriko ditugun ira-
kasleekin. Horrela, moduren 
baten, Ingalaterra Eibarrera 
ekartzea da gure asmoa.

Nolako ikastaroa izango da?
Uztaileko lehen bi astee-
tan egingo dugu, 5etik 16ra, 
astelehenetik barixakura, 
09:00etatik 14:30era (ordu 
erdiko atsedenaldiarekin). 10 
eskola-egun izango dira, 50 
ordu guztira. Eta ordainketari 
dagokionez, epeka egin daiteke.

Ikasleek nolako prestakuntza 
jasoko dute?
Irakasle bakoitzak azterke-
tako arlo bakoitza irakatsiko 
du. Horrela, batek gramatika 
landuko du, besteak ahozko-
tasuna, beste batek entzume-
na… Bertako irakasleak izanik, 
ikasleek zuzenean jasoko dute 
jatorrizko ingelesa eta modu 
egokian prestatu ahal izango 

dituzte uztailaren amaieran 
egingo diren Cambridge az-
terketak (PET, First, Advan-
ced), klaseak azterketa hauek 
prestatzera bideratuta egongo 
direlako.

Ikasle bakoitzak helburu bat 
badu, nola moldatuko zare-
te bakoitzari behar duena 
irakasteko?
Ikastaroa hasi baino lehen pro-
ba moduko bat egingo diegu, 
bakoitzaren ingeles maila no-
lakoa den jakiteko. Horren ara-
bera, taldeka banatuko ditugu. 
8-10 laguneko taldeak egitea 
da gure asmoa eta pentsatzen 
dugu bost talde osatu ahal izan-
go ditugula. Batzuk ingelesaren 
inguruko jakintza batekin eto-
rriko dira; baina Ingalaterrako 
irakasleekin ikasteko aukera 
izango dutenez, oso lagunga-
rria egingo zaie. Beste batzuek, 
ostera, agian ez dute jakintza 
handirik izango, baina ikas-
taro honekin asko hobetuko 
dute euren maila, gomendio 
batzuk eskainiko dizkiegu eta 
ingelesarekin eroso sentitzen 
hasi ahal izango dira.

Klaseak Ermuan eskainiko di-
tuzue , San Pelayo ikastetxean 
hain zuzen ere. Hara joan ahal 
izateko garraio zerbitzua ja-
rriko duzue?
Bai. Eibartik kanpoko hainbat 
lagunek ikastaroan parte har-
tzeko interesa aurkeztu dute 
eta autobus zerbitzua jarriko 
dugu Ermura joateko. Eibarko 
ikasleek ere erabili ahal izango 
dute eta itzuleran, uda izanik 
eta autobusa kostatik pasako 
denez, hondartzara joan ahal 
izango dira.

Ez da plan txarra! Goizean in-
gelesa ikasi eta arratsaldean 
hondartzara.
Ezin gara Ingalaterrara joan, 
baina aukera hau ez dago bate-
re gaizki. Gu txikitatik joan izan 
gara Ingalaterrako egonaldie-
tara, hasieran ikasle moduan 
eta gero irakasle eta monitore 
bezala, eta asko gozatzen dugu. 
Beraz, datorren urtean Ingala-
terrara bidaia antolatuko dugu.

“Ingalaterra 
Eibarrera ekarri
nahi dugu”
Azken 35 urteetan Eibarko ume eta gazte askok 
uda Ingalaterran pasatzeko aukera izan dute IB-EX 
(International Basque Exchange) egitasmoarekin Ramon 
Agirregomezkorta eta Agurtzane Solabarrietari esker. 
Orain, ilobek hartu diete lekukoa, Coliseo alboan 
dagoen 'Hi, English' akademian irakasle diren Teresa 
eta Lucía Agirregomezkorta ahizpek; eta, pandemiak 
ez digunez lagatzen hara joaten, Ingalaterra Eibarrera 
ekarriko dute uztailean. Hain zuzen ere, bertako 
irakasleak ekarriko dituzte, hamar eguneko ingelesezko 
ikastaro trinkoa eskaintzeko. Udan ingelesa ikasi nahi 
baduzue, idatzi info@ibex.eus helbidera edo deitu  
688 84 51 73 telefonora apirilaren 30a baino lehen.

IB-EX

@ibex_learnplus
www.ibex.eus
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Zeintzuk dira zure liburuko 
“borrego” horiek? 
Edonor izan daiteke. Artalde 
horretan dagokiona egiten ez 
duena da “borregoa”: irakas-
leak, ikasleak, erakundeak eta 
gurasoak. 

Nolako papera daukate gaur 
egungo gurasoek?
Gero eta protagonismo han-
diagoa hartzen ari dira. Gure 
lana nola egin behar dugun 
esan nahi digute, eta hori da 
tailer mekaniko batera joan eta 
mekanikoari bere lana nola egin 
behar duen esatea bezala. Ba-
koitzak bere erantzukizunak 
dauzka. Konfidantzaren kon-
tua galdu da. Behin, INIKAko 
mezu baten bitartez, nire se-
meak etxeko lanak ez zituela 
egin esan zidaten. Baina hau ez 
al da ikasle eta irakaslearen ar-
tean konpondu beharreko gau-
za bat? Nola sentituko da etxera 
etortzean irakaslearen mezua 
jaso dudala esaten diodanean? 
Gizarte pornografiko bat da, 
non ezkutuko guneak desager-
tu egin diren. Dena neurtzeko 
eta baloratzeko obsesioa dago.

Asko aldatu dira gauzak zu 
ikaslea zinenetik? 
Gu asko aspertzen ginen, eta 
bihurrikeri gordinak egiten ge-
nituen. Oso baldarrak ginen. 
Hori, egia esan, ez da asko 
aldatu. Baina lehen sistema 
lehenago amaitzen zitzaigun, 
helburuak betetzen ez bazi-
ren. Halako batean pentsatu 
zen ikasleak erakarri, seduzi-

“Ikastea pribilegio bat dela 
ikustarazi behar diegu ikasleei”

<<<  JUAN IZUZKIZA  •  Filosofiako irakaslea  >>>

Juan Izuzkiza (Bergara, 1968) Eibarko institutuko Filosofia irakaslea eta UNEDeko irakasle elkartua da. ’Borregos 
que ladran’ (Editorial De Conatus) liburuan egungo hezkuntza-sistemaren arazoei heltzen die, ironiaz eta inolako 
disimulurik gabe, irakasle gisa duen esperientziatik abiatuta. Liburuak hainbat gai jorratzen ditu, hala nola ikasketa-
planak, ikasleen motibazioa, irakasleen eta gurasoen eginkizuna...  Filosofiako irakaslea izanik, ez dira falta egungo 
eta antzinako Greziako filosofoen teoria eta ideiei buruzko aipamenak.

ANA AIZPURUA
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tu behar zirela, euren neurrira 
egindako irakasgai interesga-
rriekin. Eta hor arazo bat dago; 
interesa pizten da ikasi eta gero, 
eta ez alderantziz. Ezagutza 
ikaslearen neurrira moldatu 
behar badut, ikaslea da ezagu-
tza lortzeko aukera galtzen ari 
dena. Orain, gazte batek ikasi 
nahi ez duenean, tragedia bat 
da, eta erakartzen saiatzen gara 
(ezagutza ez da hain garrantzi-
tsua). Baina hor desagertzen da 
oso garrantzitsua den gauza 
bat, esfortzuaren kontua, hain 
zuzen ere.

Eta zer dakar ahalegina edo 
esfortzuaren kultura galtzeak?
Najat el Hachmi azken Nadal 
sariak zioen bezala, "behartsuei 
ahaleginaren kultura kentzen 
bazaigu, dena kendu zaigu". 
Hori da nik gure belaunaldiare-
kiko ikusten dudan aldea. Guk 
bagenekien ahaleginarena eta , 
nahi izanez gero, egin egiten ge-
nuen, eta bestela, ez. Jokoaren 
arau hori desagertu egin da. Eta 
jokoaren arauak desagertzen 
direnean, gazteak aspertu egi-
ten dira, ez dakitelako zertara 
jolasten ari diren. Mezu zitala 
da esaten dieguna: "Denak ba-
lio du zu bazara". Bat-batean 
selektibitatea iritsi eta esaten 
diegun arte: "Ez, ez du ia inork 
balio". Eta, orduan, larritzen 
dira eta galdetzen diote euren 
buruari: "Baina, orduan, zer 
egin behar dut? Zeintzuk dira 
jokoaren arauak?". Eta joko-
arau horiek oso diluituta dau-
de, logika galdu egin da. Hori 
ez zen gure garaian gertatzen. 

Zer egin daiteke zure ustez?
Administrazioak hitz zora-
garriak aukeratzen ditu, hala 

nola kalitatea, inklusioa, aniz-
tasunarekiko arreta... Egia da 
aniztasunari sekulako arreta 
jarri zaiola. Ikasi nahi ez dute-
nen aniztasunari erantzun zaio. 
Hasi behar gara ikasi nahi dute-
nei arreta ematen. Askotan nire 
irudia da ikastetxea parking 
edo aparkaleku bat dela, non 
fondoko musika bat dagoen, eta 
musika horretan agertzen dira 
matematika, historia, filoso-
fia... Eta parking horretan gutxi 
batzuk hurbiltzen dira baflee-
tara. Hurbiltzen direnei esan 
behar zaie: "Etorri hona, beste 
gune batera, eta zuei emango 
dizuegu ikasteko aukera, he-
men dago interesantea kontsi-
deratzen dugun ezaguera eta 

goazen denok  dantza egitera, 
zuek dantza egin nahi duzue-
lako". Baina hauek guztiz des-
kuidatuta daude. 

Zer egin daiteke, orduan, sis-
teman egon nahi ez duten 
ikasleekin?
Ez diogu geure buruari hain-
beste galdetu behar zer egin 
behar dugun ikasi nahi ez du-
tenekin, horiek baditugulako. 
Orain dauzkagu. Jarriko dugu 
musika altuago. Eta besteak 
ikusita, agian animatu egingo 
dira. Orain ez dira eskerrone-
koak, ikastea derrigorrezkoa 
dela uste dutelako, hain zuzen. 
Gurasoei disgustoa ez ematea-
gatik daude asko  eta asko ba-
txilergoan. Panorama horren 
aurrean batzuetan irakasleek 
pasioa galdu dezakete eta, ira-
kasleak ilusioa galtzen badu, ez 
dago zeregin handirik. Komeni 
da ikasleei ikusaraztea pribi-
legioa dela ikasten aritzea eta 
pribilegioa dela ikasten dute-
nak saritzea.

Horregatik diozu eskolak ezin 
dituela ikasleak salbatu...

Batzuk salbaezinak dira eta 
errespetatu behar ditugu. Ira-
kaslearen harropuzkeria ere 
hor azaltzen da. Gu, irakas-
leak, ez gara hain indartsuak, 
guk ez daukagu gaitasun hori. 
Nietzschek oso ondo esaten 
zuen moduan, pertsona bat 
erortzen denean horrela geratu 
behar da; eta bere kabuz altxa-
tzen bada, besteak hobeto dau-
dela ikusten duelako, pertsona 
hori indartsuagoa izango da.  
Gero trataeraren kontua dago. 
Edertasuna ez da zaintzen eta 
nire ustez sinbolo potente bat 
da. Estetika zaindu beharko 
litzateke institutu publikoe-
tan, oso itsusiak baitira. Mezu 
patetiko bat bidaltzen ari ga-
relako. Leku itsusi batean nola 
egingo ditugu gauza politak? 
Edertasun hori lehenengo eta 
behin zainduz gero, agian jen-
dea gusturago sentitzen hasi-
ko litzateke. Administrazioa-
ri okurritzen zaio edertasuna 
zaindu egin behar dela? Ezta 
pentsatu ere.

Kreatibitatearen eta mugi-
menduaren aldeko apostua 
egiten duzu liburuan...
Gure umetxoei, eskolara sar-
tzen direnean, gorputzak es-
pazio osoa har dezan irakas-
ten diegu. Bat-batean esaten 
diegu mahai batean eserita 
egon behar dutela, etengabe 
informazioa jasotzen eta mu-
gitu gabe.  Orain eta gu ikasle 
ginenerako balio duen esko-
laren definizioa egin nahi ba-
dugu, pertsona askok bertara 
joan nahi ez duten ikaskun-
tza-erakundea da. Eskolak jar-
duera fisikoei lekua uzten hasi 
behar du, dantza egiten, abes-
ten, margotzen...

"Ezagutza 
ikaslearen 
neurrira 
moldatu behar 
badut, ikaslea 
da ezagutza 
lortzeko aukera 
galtzen ari dena"

"Hasi behar 
gara ikasi nahi 
dutenei  ere 
arreta ematen"
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MARTXOAK 8

Emakumeen ahotsek 
bete zituzten kaleak 
Jendetza batu zen astelehen arratsaldean Nalua eta Matraka 
talde feministek deitutako manifestazio zaratatsuan. Indarrean 
dauden osasun neurriak beteta, bi iladatan abiatu ziren par-
te-hartzaileak, “Feminismotik dena aldatuz sistema arrakalatu” 
zioen pankartaren atzetik herriko kaleak zeharkatzeko. Bezpe-
ran zaintzari buruzko mahai-ingurua egin zuten Untzagan. Eta 
herriko ikastetxeetan ere jarduera ezberdinekin ospatu zuten 
Emakumeen Eguna.

Eibarko Udalak, bestalde, Emakumeen Nazioarteko Eguna-
ren harira“Zaintza-lanak berdintasunean. Emakumeen papera 
Pandemian eta zaintza-lanen Krisi Globala” izenburuko adie-
razpena onartu zuen. Horrekin batera, Andretxeak, …eta kitto! 
Euskara Elkarteak eta Arrate Kultur Elkarteak ere hilabete oso-
rako egitaraua antolatu dute: gaur, 18:30ean, hiru erakusketa 
inauguratuko dira Portalean: “Itsaspeko bihotzak areto litera-
rioa”, “Emakume asmatzaileak” eta “Adierazi ez dena”. Hilaren 
30era arte egongo da bisitatzeko aukera. Eta eguenean, “Erroa 
eta geroa” dokumentalaren emanaldia eta mahai-ingurua egin-
go dira, 18:30ean Portalean.
ARGAZKIAK ETA BIDEOA: etakitto.eus/mediateka
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Zein gai lantzen duzue doku-
mentalean?
Nekazaritza-lanak lehen eta 
orain, generoaren arabera lanak 
nola banatzen ziren, kontsumo-
ohiturak, ekoizpen-ereduak, 
nekazaritzaren transmisioa-
ren etena, emakume baserri-
tarren eskubideak, erreleboko 
gaiak… Hainbat arlo jasotzen 
ditu agroekologiaren eta eli-
kadura burujabetzaren ikus-
pegitik.

Nondik abiatu zen dokumen-
tala?
2018an Baserritik Mundura ize-
neko formazioa garatzen ari gi-
nen eta ikerketa kolektiboak 
egiten ziren, eta Sorginatxurra 
ikerketa-taldeak erabaki zuen 
aproposa litzatekeela elikadura 
burujabetza eta ikuspegi femi-
nista batzea eta hori jasotzea.

Talde -ana izan da beraz?
Hori da! Sei emakumek osatzen 
dugu taldea eta horietako hiru 

emakume baserritarrak dira. 
Horrez gain, dokumentalaren 
errealizazioan eta muntaian 
Itziar Basterrikak eta Ainhoa 
Olasok asko lagundu digute, 
musikan Ines Osinagak eta Lo-
rea Argaratek parte hartu dute, 
animazioan ere lagundu digu-
te, Bizkaiko Foru Aldundiak 
diruz lagundu digu eta Base-
rritik Mundurako kideak ere 
egon dira hor. Eta, noski, doku-
mentalean parte hartzen duten 
emakume baserritarrak aipatu 
beharko genituzke.

Belaunaldi ezberdinetako ema-
kume baserritarrak elkarrizke-
tatu dituzue. Nolako aldeak 
aurkitu dituzue?
Gazteenek 30 urte inguru di-
tuzte eta nagusienek 90 urte 
inguru, eta eten bat egon dela 
ikusi dugu. Industrializazioa-
rekin etena egon zen baserria-
ren erreleboari dagokionez, eta 
ezberdintasunak daude baserria 
nola bizi zen eta orain ekoizpena 

nola bizi den. Lehen, baserria bi-
zimodua zen, eta orain gehiago 
da ogibidea. Bizimodu horretan 
bizipenak, kezkak eta galderak 
aldatu egiten dira. Gaur egungo 
ahotsek gehiago edaten dute di-
mentsio sozial-politiko batetik, 
eta lehen gehiago eginbeharre-
tik. Lehen, emakume baserrita-
rrek zuten sostengurako gakoa, 
baina eskubide aldetik asko pai-
ratu zituzten horren guztiaren 
ondorioak (kotizazioetan, adi-
bidez). Bizipenak dimentsio 
emozionalagoak hartzen ditu 
gaur egun eta ogibidea da bi-
zimodua baino gehiago, nahiz 
eta irauten dutenek bizimodu 
bezala hartzen duten. Lehen ia 

ez zuten beste aukerarik. Bazi-
rudien emakume baserritarrek 
ezin zutela beraien dimentsio 
emozionala agerian jarri eta 
gaur egun hori presente dago 
erabakia hartzeko orduan.

Nolakoa da erroa? Eta geroa?
Erroa jakinduriaz beteta dago 
eta transmisioak berebiziko 
garrantzia du. Geroa, ostera, 
erronka handia da. Gaur egungo 
krisi ekosozialean nola lortuko 
dugu ekoizpenari eta lurrari lo-
turiko proiektuei eustea? Lehen 
sektorean dugun arazo larriena 
errelebo falta da, eta horri lo-
turiko arrazoiak. Eta ikuspegi 
feminista batetik, erronka are 
handiagoa da. Bistaratzeko, 
ikusarazteko, errekonozitzeko 
eta bere balioa emateko lehen 
sektoreak eta elikadurak gure 
bizitzan duten garrantzia az-
pimarratu beharko litzateke. 
Etena oso lotuta dago guzti ho-
rrekin. Etena egon zen eta geroa 
baldintzatu du, erronkaz betez.

“Lehen, baserria 
bizimodua zen 
emakumeentzat, 
eta orain gehiago 
da ogibidea”

‘Erroa eta geroa’ Euskal Herriko oso toki ezberdinetako 
emakume baserritarren ahotsak jasotzen dituen 
“dokumental xumea” da Mirene Begiristainen ustez. 
Ekonomia eta agroekologian aditua da bera eta 
dokumentala sortu duen Sorginatxurrak taldeko kidea 
da. Lana hilaren 18an egongo da ikusgai Portalean, 
18:30ean, eta gero ikusleekin solasaldia egingo dute 
berarekin eta dokumentaleko beste sortzaileetako 
batekin, Maribi Ugartebururekin. Dokumentala 
aurkezteko azken emanaldietako bat izango da eta, 
joateko aukerarik izan ezean, Argia.eus-en dago ikusgai.

“Etena egon 
zen baserriaren 
erreleboari 
dagokionez”

<<<  MIRENE BEGIRISTAIN 
Ekonomian doktorea  >>>

FOKU



ELKARRIZKETA12 …eta kitto!
1179. zenbakia

Mikelotek eta Pantxok On Kixo-
te eta Santxo Panzaren irudia 
ekarriko digute, baina nola?
Ez Dok Hiru Bikoteatroaren 
formatua jarraituz antzezlan 
batzuk egin ditugu Patxok eta 
biok eta gutaz, gizarteaz eta 
abarrez egiten dugu berba. 
‘Ez dok ero’-n are gehiago egi-
ten dugu gutaz berba, euskal 
antzerkiaz, alegia. Eta hortik 
abiatuta, euskal kulturaz. An-
tzezlanaren momentu batean 
azaltzen dugu euskal kultura 
zaharkituta dagoela, jendea as-
pertuta dagoela gure antzer-
ki-motarekin eta pertsonaia 
biak erretiratzekotan daude. 
Patxok argi du erretiratu behar 
dugula, baina ni zoratu egiten 
naiz, antzerki-liburu pila bat 
irakurtzen ditudalako, eta On 
Mikelote Arintzanokoa naize-
la diot (Arintzanon jaio nin-
tzelako), euskal antzerkiaren 
teatrero ibiltaria. Bera, Patxo, 
On Pantxo izendatzen dut, nire 
Pantxo fidela. Orduan, bidaia 
zoroa egitera irteten gara, ni 
oso konbentzituta eta Pantxo 
bat ere ez. Toki askotatik pasa-
tzen gara (Durangoko Azoka-
tik, Arantzazutik, Donostiako 
danborradatik…) eta toki guz-
tietan porrot egiten dugu.

Gure kultura, historia… Serioe-
gi hartzen ditugu?
Bai, eta ondo dago serio har-
tzea, baina ondo dago gauza 
serio horiekin barre egitea eta 
horien kontraesanak eta argi 
ilunak onartzea ere bai. Sanoa 
iruditzen zaigu. Adibidez, an-

“Sanoa da gure kontraesanak  
eta argi ilunak onartzea  
eta haietaz barre egitea”

<<<  MIKEL MARTINEZ  •  Aktorea  >>>

Mikelotek eta Pantxok, Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak, ibilbide fantastikoa egiten dute Euskal Herrian 
zehar ‘Ez dok ero’ antzezlanean. Euskal kultura, antzerkia eta gizartea izango du mintzagai bikoteak, ohiko kutsu 
umoretsuarekin. Euskal antzerkiaren ‘road movie’ eroa Coliseora iritsiko da hilaren 16an, martitzena,, 19:00etan.

TARTEAN TEATROA
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tzerki mota honekin hasi gi-
nenean, ‘Euskara sencilloaren 
manifiestoa’ antzezlanarekin, 
munduko euskaldun-berri 
zaharrenak ginen eta oso ha-
serre geunden euskararekin, 
AEKrekin, Euskaltzaindiare-
kin… eta demaseko esajera-
zioak botatzen genituen mai-
tasun handiz.

Beste bidaia askotan bezala, 
Patxo Telleria duzu bidaide 
oraingoan ere. Nolako bide-
laguna da?
Lehenik eta behin, ez dakit 
jendeak dakien, baina uste dut 
Euskal Herriko antzerkian du-
gun harribitxia dela. Dramatur-
go itzela da. Luxua da hainbat 
urtetan berarekin lan egin ahal 
izatea. Bestetik, bioi gustatzen 
zaigu umore mota hau. Berak 
idazten du, ideia nagusiak ezar-
tzen ditu, eta gero, elkar oso 
ondo ezagutzen dugunez, ekar-
penak egiten ditut. Gainera, 
eszenatoki gainean gaudenean 
konplizitate handia dugu, gus-
toko dugulako egiten duguna.

Antzezlan honetan asko eza-
gutzen duzuen gaia lantzen 
duzue, euskal kultura. Nola bizi 
izan duzu euskal antzerkia-
ren barruan egindako bidea?
1984. urtearen inguruan hasi 

nintzen antzerkian eta sasoi 
hartan oso gauza gutxi egiten 
ziren euskaraz. Are gutxiago 
euskara hutsez. Euskaldun be-
rriak izateagatik, militantea-
goak ginela izan daiteke agian. 
Euskara hutsez jarduten zuen 
Bilboko antzerki-talde bakarra 
ginen. Nik medikuntza-ikas-
ketak egin nituen eta ez nuen 
antzerkian aritzeko asmorik, 
baina euskara ikasten eta mi-
litatzen hasi nintzenean an-
tzerkiaren bidea hartu nuen. 
Baliteke gaitasunen bat edu-
kitzea eta istorioak gustatzen 
zitzaizkidan, baina harreman 
gutxi nuen antzerkiarekin. 
Urteekin konturatu naiz an-
tzerkia maitatzen ikasi dudala 

eta aktorearen lana gustatzen 
zaidala. Teknika eta hainbat 
kontzeptu ikasi ditut, eta an-
tzerkia ikustea eta egitea gus-
tatzen zait. Lehen militantzia 
kontua zen: “Antzerkia egin 
behar dela euskara sustatzeko? 
Ba egingo dugu”. Nire ikuspun-
tu pertsonala alde batera laga-
ta, euskal gizartean eta euskal 
antzerkiaren munduan ez gara 
konturatzen demaseko aldea 
dagoela orain dela 35 edo 40 
urte euskaraz zegoenaren eta 
orain dagoenaren artean. Orain 
euskarazko antzezlan asko dau-
de, kalitate handikoak gainera. 
Bestetik, ogibide bezala hartuta 
edo enpresa ikuspegitik, lehen 
militantzia kontua zen eta az-

piegitura gutxirekin emanal-
di ugari eskaintzen genituen. 
Orain, ostera, gauzak askoz 
hobeto daude, baina gehia-
go kostatzen zaigu muntaiak 
aurrera ateratzea eta hainbat 
emanaldi eskaintzea, antzer-
ki-talde asko dagoelako. Eus-
karaz egiten dena beti egongo 
da desabantaila egoeran erda-
razkoekin alderatuta, publiko 
eta merkatu gutxiago dugula-
ko, baina orain dela urte batzuk 
baino egoera hobea bizi dugu.

Zuen kasua pandemiak ere ez 
zaituzte gelditu, ‘Ez dok ero’ 
azaroan aurkeztu zenutelako 
eta ordutik hainbat ikuskizun 
eskaini dituzuelako. Nola bizi 
duzue egoera berezi hau?
Ezin gara kexatu. Kulturaren 
esparrua salbatu egin da. Afo-
roan eta beste hainbat arlotan 
neurri bereziak hartu dira, bai-
na orokorrean gauzak egiten 
jarraitu ahal izan dugu, nahiz 
eta kulturaren beste arlo batzuk 
gehiago sufritu duten. Azaro-
tik 20 emanaldi inguru eskaini 
ditugu eta beste hainbat egitea 
aurreikusten dugu. Gainera, 
beste antzezlan batzuekin ere 
bagabiltza. Aforoa beti bete-
tzen da eta uste dugu jendeak 
antzerkira joateko gogo han-
dia duela
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Eibartarrak 
pandemiaren 

aurrean

Gezurra dirudien arren, XXI. mendean gaude eta oraindik ere 
inolako ezagutzarik gabe epaitzen dugu askotan, gehienetan, 
beti. Badirudi gure geneetan dagoela ondokoa kritikatzea 
eta bere gainetik jartzea. Ingurukoen itxurari, bizitzari edota 
jarrerari buruz hitz egiten disfrutatzen dugu. Gainera gaur 
egungo egoerak gure jokaera hau areagotu egin du inolako 
zalantzarik gabe. Aurreiritzi pilo bat dauzkagu (Einsteinek 
zioen bezala, lehenago desintegratuko da atomo bat, aurrei-
ritzi bat baino) eta jarrera diskriminatzaile ugari. Diskrimi-
nazioak gainera, pertsonak gaizki tratatzea dakar. “Trajedun 
pertsonak konfidantzazkoak, fidagarriak eta langileak dira”. 
“Nerabeak axolagabeak dira”. “Etorkinak ezjakinak eta alfer 

hutsak dira”. “Tatuajedunak 
makarra batzuk dira”. Mila 
adibide. Mila istorio. Mila-
ka aurreiritzi eta epaiketa. 
Gauzak honela, trajedunak 
oso ongi tratatzen ditugu eta 
nerabeak edota etorkinak ez 
hain ongi. Dut-ekoek esaten 
zuten bezala, “Itxura faltsuak! 
Itxuren munduan, egia gal-
du da”. 

“Emakumeek ez dute ko-
txeak konpontzeko gaitasu-
nik”. “Zientzialaria izateko 
oso azkarra izan behar zara”. 
Ateak itxi dizkigute eta bel-
durra sortu. Gai ez ginela si-
nestarazi digute. Etengabe. 

Urte askotan zehar. Mundua ongi hezitako gizon zuri gazte 
eta trajedunena zela pentsarazi digute. Hamaika urte eman 
nituen nik unibertsitatean. Hamaika. Zientzialaria izateko 
nire ametsa lortu nuen arte. Bizitza hori ez zela nik amestuta-
koa konturatu nintzen arte. Hala eta guztiz ere, ez nuke ezer 
aldatuko. Gaur egun naizena izateko balio izan dit bidean 
bizitakoak. Nire gomendioa emango dizut, behar izatekotan, 
hartzeko. Izan zaitez sentitzen duzuna, zuk NAHI duzuna. 
Estereotipoak eta aurreiritziak apurtuz. 

Estereotipoak

"Badirudi 
gure geneetan 
dagoela ondokoa 
kritikatzea eta 
bere gainetik 
jartzea" 

Amagoia Gomez
Amagoia Gomez

Isolamendua besteengandik fisikoki erretiratzean, psikolo-
gikoki aldentzean edo bietan datza. Bakartzea, batzuetan, 
erabaki arrazionala da; normala da pertsonek denbora behar 
izatea bakarrik egoteko, erlaxatzeko, kontzentratzeko, baita 
fantasia egiteko ere.

Batzuetan, isolamendua gurasoak imitatzea da. Kasu horre-
tan, pertsonak haiek egiten zutena barneratzen du, eta, adibi-
dez, heldua izanda, pertsona horrek gurasoen jarrera erreplika 
dezake, esaterako, bikotearekin eztabaida izan ondoren etxetik 
alde eginez, edo, besterik gabe, deskonektatuz.

 Beste batzuetan, isolamendua Haurraren Estatuan gerta-
tzen da, bere burua babesteko modu bat bezala, adibidez, asko 
ikastea, guraso zorrotz batzuei huts ez egiteko.

Isolatzeko hiru modu horiek (heldua, aita edo haurra) emaitza 
desberdinak sortzen dituzte pertsona berarengan. 

Pandemiak iraun bitartean, isolamenduak neurri erraldoiak 
hartu ditu, eta fobiak, antsietatea eta depresioa areagotu egin 
dira, baita kasu berrien arrastoa ere. Isolamendu luzearen on-
dorioa erlazioekiko interesa galtzea da, apatia, mesfidantza, 
norberaren zaurgarritasunarekiko beldurra, besteen beharrik 
ez izatearen sentsazioa, une intimorik ez izatean ia lasaitua sen-
titzea. Hori haur, nerabe, heldu edo adineko pertsona batengan 
ezartzen denean, tristura eta ilusiorik gabeko egoera batera 
eramaten du, egunerokotasuna betetzen duena eta errealita-
tea ikustea eragozten duen lanbro bat bezala iluntzen duena.

Harremanak sendatzen du isolamendua. Beraz, zenbaterai-
no harremantzen naizen eta harreman horiek zein neurritan 
ari naizen saihesten pentsatzeak esango dit isolamendua han-
diegia ote den, konponbidea jarri eta gehiago erlazionatzeko. 
Orain inoiz baino egokiagoa da egoera horrek eragindako beste 
hutsegite edo duelu batzuk konpentsatzeko bezain harreman 
ona izatea. Mugikortasunaren irekiera esperientziak aldatu eta 
topaketa berriak sortzeko itxaropena izaten ari da askorentzat. 
Une honek udalerritik irteteko irrikaz dauden pertsona asko 
irudikatuko ditu, baita uzkur eta beldurrez daudenak ere. Onena 
egokitzeko denbora ematea da, ez behartzea eta, beharrezkoa 
balitz, espezialista batekin kontsultatzea.

Pandemia eta 
isolamendua

“Pandemiak iraun bitartean, 
isolamenduak neurri erraldoiak 
hartu ditu, eta fobiak, antsietatea 
eta depresioa areagotu egin dira, 
baita kasu berrien arrastoa ere”

Arrate Garitaonandia
Arrate Garitaonandia
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Eibartarrak 
pandemiaren 

aurrean
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Hasiera
Egoera berria izanik eta protokolo eta ba-
liabide falta zegoenez, datuen inguruan 
zalantzak egon ziren pandemiaren hasie-
ran, baina gaixotasunak aurrera egin ahala 
egoera kontrolatzeko neurriak zehazten 
joan ziren. 

2020ko otsailaren 28an baieztatu ziren 
Euskal Herriko lehen bi gaixoak. Kasu 
berriak eten barik igotzen hasi zirenez, 
alarma-egoera ezarri zen eta martxoaren 
15ean konfinamendu-neurriak sartu ziren 
indarrean. Ofizialki 99 egunez egon ginen 
gure etxeetan isolatuta, baimendutako jar-
duerak egiteko izan ezik, ekainaren 21ean 
normaltasun berriari ekin zitzaionera arte.

1. olatua
Ekainean hasi zen Normaltasun 
Berriarekin, birusarekin elkarre-
kin bizitzeko asmoz, osasun- eta 
segurtasun-neurriak leundu zi-
tuzten. Baina  koronabirusak ez 
du barkatzen eta kasuek gora egin 
zuten udan zehar. Abuztu amaie-
ran atzeman ziren kasu gehienak. 
Irailean datuek behera egin zuten, 
baina ez ziren ekaineko zenbakie-
tara iritsi, inolaz ere.

2. olatua
Bigarren alarma urriaren 
25ean hasi zen aplikatzen, 
birusaren bigarren ola-
tuari aurre egiteko helbu-
ruarekin. Alarma-egoera 
horretan, autonomia-er-
kidegoek ezarri zituzten 
zegozkien neurriak: kon-
finamendua, etxeratze-
agindua, saltokien eta 
leku publikoen itxiera… 
Tokian tokiko egoeraren 
araberako neurriak har-
tu ziren.

3. olatua
Gabonetako ospakizu-
nen ostean, familia eta 
lagun arteko bileren on-
dorioz, hirugarren ola-
tua delakoa hasi zen. 
Hiru izan dira hiruga-
rren olatua areagotu 
duten gertaerak: ’Black 
Friday’, abenduko zu-
bia eta Gabonak. Ha-
rreman sozialekin eta 
joan-etorriekin zuzen 
zuzenean lotuta egon 
ziren kutsatzeak, eta 
horrek nazio-mailako 
hedapena errazteko ba-
lio izan zuen.

EAEko datuak >>>
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Zer iritzi duzu jendearen ha-
sierako jarrerari buruz?
Lehen olatu edo sarrera ho-
rren erantzunei erreparatuta, 
esango nuke badagoela ezin 
sinistuzko erreakzioa: hau be-
netan gertatzen ari den kontua 
da edo hainbestetan ikusitako 
fikzioetako beste bat? Berehala 
hasi gara ikusten pandemian 
zehar nabarmendu diren ja-
rrera batzuk, orain sortu ez 
direnak, baizik eta lehendik 
zeudenak, indartu egin dire-
la. Jarrera nabarmenetako bat 
indibidualismoa izan da, izan 
ere, indibidualismoa da azken 
hamarkadetan gure gizartean 
areagotzen ari den jokamol-
dea, eta esango nuke pandemia 
honek kasu batzuetan indartu 
eta azaleratu egin duela hori: 
lehengaiak agortzea, super-
merkatuak hustea… Beldu-
rra izan da nagusi, eta beldur 
horren erantzun indibiduala 
areagotu da.

Nolako garrantzia izan dute 
hedabideek konfinamendu 
garaian?
Pandemia honek krisi sakon 
batean harrapatu ditu me-
dioak. Formatu tradizionalek 
sekulako gainbehera izan dute 
azken urteotan (telebista, pren-
tsa idatzia…), eta belaunaldi 
berriak beste komunikazio-
eredu batzuetara oso erraz lo-

tzen dira, sare sozialetara, esa-
terako. Lehia esparru eta krisi 
sakon horrek bete-betean ha-
rrapatzen ditu hedabideak pan-
demia garaian. Horren aurrean 
neurri batean komunikabideek 
arnasa hartzen dutela esango 
nuke, geldialdi honek ekimena 
berreskuratzen laguntzen die-
lako, berriz ere mapan agertzen 
hasten direlako lehen baino in-
dar handiagoarekin. Bestetik, 
zalantza sortzen zait medioek 
entretenimendura jo behar ote 
duten bizirik jarraitzeko edo 
informazioak oraindik balio 
dezakeen sistema kapitalista 
honetan bizirik irauteko. 

Zein tratamendu eman diote 
hedabideek hilabete haueta-
ko egoerari?
Sinesgarritasunaren kontua 
ere bete-betean sartzen da he-
men; izan ere, medioen sines-
garritasuna auzitan jartzen da 
interes komertzialekiko edota 
botere politikoekiko duten mo-
rrontzagatik. Eztabaida poli-
ta izan da pandemia garaian 
zein tratamendu eman behar 
zitzaien komunikabideetan 
heriotzari eta larritasunezko 
egoerei: hildakoen irudiak ar-
gitaratu edo ez, zainketa in-
tentsiboetan dauden gaixoen 
irudiak atera edo ez… Uste dut 
joera nagusia izan dela hori 
guztia ezkutatzea, eta bada ez-

tabaidagarria den erabakia. 
Alarmismoaren kontra joatea 
niri nahiko xelebrea iruditzen 
zait; alarma-egoera batean jen-
dea ez alarmatzea ez da nor-
malena. 

Nola aldatu du birusak gizar-
tearen jarrera?
Egoera honetan aurretik zeu-
den jarrera batzuk indartu egin 
dira, batez ere lehen aipatuta-
ko indibidualismoarena. Gi-
zartean funtsezkoa den ikus-
pegi komunitarioa gaur egun 

kolokan dagoela esango nuke, 
proiektu komunitarioak edo 
talde-proiektuak momentu 
honetan ez baitaude lehenta-
sunen artean. Ez dut uste be-
netan gizarteratuta dagoenik 
pandemia honek heriotzaren 
arriskua ekarri diezagukee-
la masiboki. Bizitza kalitatea 
murriztuko digula besterik ez 
dugu ikusten, aisialdi eta pla-
zerra emango diguten aska-
tasun momentu horien falta 
sumatzen dugulako: ezin bi-
daiatu, ezin parrandak egin, 

“Munduaren konfigurazioa 
aldatzen ez dugun bitartean, 
nekez saihestuko dugu horrelako 
beste pandemia bat”
Ikasketaz kazetaria eta antropologoa den arren, Oierrek 
bere burua dantzari gisa identifikatzen du. Hala ere, 
elkarrizketa honetan antropologo ikuspegitik ematen du 
azken hamabi hilabete hauetan zehar bizi izandakoaren  
inguruko iritzia, gizakiaren jarreretan azpimarra eginez.

<<<  OIER ARAOLAZA  •  Antropologoa, dantzaria eta kazetaria  >>>

MALEN ILLARRAMENDI
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ezin aisialdiaz gozatu… Hori 
da momentu honetan gizar-
tean dagoen kezka handiena. 
Heriotzak zenbakitan bakarrik 
ikusten ditugunean oso hotzak 
gertatzen zaizkigu eta erraza-
go begiratzen dugu beste alde 
batera. Horrenbeste pertsona 
hil direla entzuten dugu, baina 
norberak bere lagun minarekin 
terraza batean musukorik gabe 
garagardoa hartu dezakeen bi-
tartean, beste guztiari ez iku-
siarena egiten diogu. 

Birusak eragindako kontak-
tu faltak zein ondorio ekar 
dezake?
Kontaktu falta da egoera ho-
nek ekarri digun gabezia la-
rrienetako bat. Gizakia, zerbait 
baldin bada, gizaki soziala da. 
Gizakiak ez du bilakaerarik, 
garapenik edo zentzurik in-
gurunerik gabe, oso soziala 
delako. Zenbat eta isolatua-
goak egon gizarteak, orduan 
eta suizidio tasa altuagoak di-
tuzte. Depresioak, estresak eta 
horrelako tristura sistematiko 
horiek oso lotuta daude iso-
lamenduarekin eta kontaktu 
faltarekin. Gauza jakina da bizi 
dugun bakartze egoera hauek 
eta kontaktu ezak areagotu eta 
indartu egin direla azken hileo-
tan eta horrek gizarte-ondo-
rioez gain, osasun-ondorioak 
ere badakartzala. 

Etxetik lan egiteak eta ikas-
teak zein onura edo kalte ditu? 
Horri eutsiko zaiola uste duzu? 
Etxetiko lan eta ikasketari 
dagokionez, denetarik dago. 
Hezkuntza alorrean atzeraka-
da handia izan da, distantziaz 
egindako ikasketa horretan 
etengabeko feedback-a falta 

delako, eta ikasle-irakasle ha-
rremana oso hotza delako. Ha-
rreman hori gabe oso zaila da 
ikasle denak erritmo berean eta 
onean joatea. Lan munduari 
dagokionez, ordea, badaude 
lan batzuk ezinezkoa dutenak 
etxetik egitea, baina beste as-
korentzat posible da. Uste dut 
etxetik lan egitea bideragarria 
den horientzat oso interesgarria 
dela on line bidezko metodolo-
gia, eta zenbait enpresari begiak 
irekitzen lagunduko zion itxa-
ropena daukat. Orain arte uz-
kurrenak izan direnak etxetiko 

lan horretan askotan enpresak 
langileekiko konfidantza fal-
ta erakusten zutelako izan da. 
Orain, egoerak hala behartuta, 
hainbatek etxetik lan egiteko 
ohitura hartu du, askotan txan-
dakako ordutegiak eginez, eta 
enpresek ikusi dute horrela ere 
funtzionatu daitekeela. Enpre-
sarentzat onuragarria izateaz 
gain, langilearentzat ere baditu 
abantailak, esaterako, joan-eto-
rrian aurrezten den denbora, 
estresa eta dirua; etxeko kon-
tziliazioan, antolaketa eta au-
tonomian dakartzan onurak… 

Egia da telelanak badituela ga-
beziak eta, beraz, presetziala-
rekin bateratu edo uztartzeko 
kontua izan beharko litzate-
keela, baina astean zehar egun 
batzuetan etxetik lan egin ahal 
izatea langileen eskubideen au-
rrerapausoa ere izan daiteke 
epe ertainera begira.

Pandemiarekin bizi dugun 
ezjakintasun egoerak nola 
eragiten digu?
Esango nuke momentu hone-
tan neke izugarria daukagula 
denok pilatuta. Beti ibili izan 
gara epe ertainera begirako 
planak egiten, eta hirugarren 
olatuaren ondoren ikusten 
dugu ilusioa ere falta dela pla-
nak egiteko. Hor dago gakoa: 
ilusioa galtzen denean, kezka-
tzeko arrazoiak daude. Egun 
bizi dugun nekea nabarmena 
eta arrazoizkoa da, eta etor-
kizuna ez da batere argia. Ja-
rraitzen dugu barneratu gabe 
mundu hau orain arteko no-
rabidean gaizki doala eta hau 
ez dela istripu edo kasualitate 
bat izan, baizik eta sistema ka-
pitalista honek bultzatu duen 
ondorio aurreikusgarria. Arra-
roena lehenago etorri  ez izana 
da, aurretik iristen joan diren 
mezuen aurrean ezikusiare-
na egin dugu eta itxura guztia 
dauka oraingo honekin ere an-
tzera egingo dela, partxea jarri 
(txertoa) eta aurrera egingo 
dugula hurrengoa iritsi arte. 
Laborategietatik sortutako 
gaitza da hau, baina kontua 
da gure mundu osoa dela orain 
laborategi bat. Beraz, mundua-
ren konfigurazioa aldatzen ez 
dugun bitartean, nekez saihes-
tuko dugu horrelako beste pan-
demia bat izatea.

“Terraza batean 
musukorik gabe 
garagardoa 
hartu dezakegun 
bitartean, 
beste guztiari 
ez ikusiarena 
egiten diogu”

“Zenbat eta 
isolatuagoak 
egon gizarteak, 
orduan eta 
suizidio tasa 
altuagoak 
dituzte”
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Nolakoak izan ziren ospita-
lean pasatutako asteak?
Nahiko surrealista izan zen 
egoera. Hain gaizki pasa nituen 
lehen asteak, neukan ondoe-
zari izena jartzeak lasaitu egin 
ninduela. Ospitalean egoteak 
segurtasuna ematen zidan, 
ondo zainduta nengoen-eta; 
artean Mendaroko ospitalean 
kasu bakarra nintzenez, oso 
atentzio pertsonalizatua jaso 
nuen. Osasun langileen alde-
tiko tratua ezin hobea izan 
zen han pasatako asteetan, 
bikain portatu ziren nirekin. 
Oraindik ere haietako birekin 
harremanetan jarraitzen dut 
eta noizbehinka egiten dut eu-
rekin berba. 

Zer egiten zenuen denbora 
pasatzeko isolatuta igaro-
tako egunetan?
Ordu asko pasatzen nituen 
irakurtzen, horrek orduak 
arintzen zizkidalako. Gaine-
ra, egunero-egunero bai fa-
miliakoekin eta baita koadri-
lakoekin ere bideodeiak egiten 
nituen arratsaldeetan. Asko 
laguntzen zidan pantailaren 
bestaldean lagunak eta etxe-
koak nirekin zeudela ikusteak. 

Alde onik aterako zenioke 
bizi izandakoari?
Gaixotasuna izateak berak 
esango nuke ez daukala alde 
positiborik, baina pandemiak 
iraun duen hilabete hauetatik 
guztietatik esango nuke lehen 
egiten ez nituen gauzak egiten 
hasi naizela, esaterako, nire 

gurasoei denbora gehiago es-
kaini. Lehen lanetik irten eta 
koadrilakoekin geratzen nin-
tzen beti, eta orain familiarte-
ko uneei garrantzi handiagoa 
ematen diet. Uste dut hori dela 
urte honetan zehar atera du-
dan ondoriorik positiboena.

Nola bizi izan zuten etxekoek 
zure falta? 
Nahiz eta ospitalean ingresa-
tuta egon, mugikorra esku-
ra neukan eta horrek aukera 
ematen zidan nahi nuenean 
eurekin harremanetan egote-
ko. Nire seme-alabei pantaila-
ren beste aldean ni ikusteak 
lasaitasuna ematen zien. Hala 
ere, nire gurasoek, anaiak eta 
senarrak gaizki pasatu zuten, 
momentu horretan ematen 
ziren albisteak oso txarrak zi-
relako, eta hildako asko egon 
zirelako. Ingresatuta egon eta 
astebetera birgaixotu egin nin-
tzen, eta horrek nire inguru-
koengan alerta piztu zuen, 
asko kezkatu ziren, eta oso 
urduri jarri ziren.

Berriro ere gaixotzearen bel-
dur zara?
Geroztik hiru aldiz egin didate 
proba serologikoa, eta orain 
dela hilabete inguru eginda-
ko azken proban esan zidaten 
oraindik ere baditudala anti-
gorputzak. Hala ere, ez daukat 
beldurrik, baina aitortu behar 
dut birusarekiko errespetua 
daukadala, oraindik ere da-
tuak eta albisteak ez direlako 
onak.

Gaixotasuna pasatu eta ur-
tebete geroago, badaukazu 
oraindik birusaren arrastorik?

Oraindik ere kontrol pro-
bak egiten dizkidate noizean 
behin, alta eman zidatenetik 
jarraipena egiten didate eta. 
Oso ondo nago, egunero joaten 
naiz kirola egitera nire erru-
tinarekin jarraitzeko. Baina, 
egia da igartzen dudala lehen 
baino askoz ere lehenago agor-
tzen zaizkidala energia  edo 
“pilak”, eta gaueko 21.30ak al-
dean ohera joan beharra dut, 
oso nekatuta sentitzen naiz 
eta. Hori da igartzen dudan 
sintoma edo aldaketa bakarra; 
bestela ni oso ondo nago, eta 
gaixotasuna guztiz gainditu 
dudala esango nuke.

“Orain familiarteko uneei 
garrantzi handiagoa ematen diet”
Naiara Samper izan zen Eibarren ezaguna egin zen 
lehen koronabirus kasua. Martxoaren 6an hasi zen 
lehen sintomekin eta, nahiz eta bi astean zehar bere 
ondoezaren arrazoia zein zen jakin ez, koronabirusaren 
proba egin eta positibo eman zuen. Mendaroko 
ospitalean eman zituen hainbat aste ingresatuta. 

<<<  NAIARA SAMPER  •  Koronabirusa izan zuen lehen eibartarra >>>

“Asko 
laguntzen zidan 
pantailaren 
bestaldean 
lagunak eta 
etxekoak 
nirekin zeudela 
ikusteak”

MALEN ILLARRAMENDI
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Konfinamendua hasi eta be-
rehala jendeari laguntzeko 
taldea sortu zenuten Gurutze 
Gorrian. Zergatik erabaki ze-
nuen parte hartzea?
Ni pandemia hasi zenean sartu 
nintzen Gurutze Gorriko bo-
luntarioen taldean. Facebook 
bitartez jakin nuen laguntza 
behar zela boluntarioen tal-
dean eta momentu horretan 
ezin nuenez lanera joan eta 
etxean egon behar nintzenez, 
herriari eta beharra zuten per-
tsonei nire laguntza eskaintzea 
erabaki nuen. Bi aldiz pentsa-
tu gabe nire izena eman nuen 
Gurutze Gorriko taldean eta 
Whatsapp talde batean sartu 
ninduten jakinarazpenen be-
rri izan nezan. Hasieran, beste 
ezer egiten hasi aurretik, higie-
ne-eta prebentzio-neurrien be-
rri eman ziguten (eskuak nola 
garbitu, eskularruak noiz era-
bili, distantziak nola zaindu...). 
Egun denok oso barneratuta 
ditugun kontuak izan arren, 
momentu hartan inork ez ze-
kien zer egin horrelako egoe-
ra batean.

Zein zen zure eguneroko jar-
duna?
Hasiera batean pertsona na-
gusiei eta COVID-19a gertu 
zuten konfinatuei erosketak 
egin eta haien etxera erama-
ten genizkien. Whatsappeko 
taldetik idazten ziguten esa-
nez zenbat lagun behar zituzten 
zeregin bakoitzeko, eta norbe-
rak ondo zegokionean ematen 
zuen izena. 

Nola hartzen zintuzteten eu-
ren etxeetan? 
Beldurra sumatzen genuen jen-
dearen aldetik. Asko eskertzen 
ziguten emandako laguntza, 
baina nik sumatzen nuen oso 
beldurtuta zeudela orokorrean. 
Erosketak etxeetara eramaten 
genituenean bi metroko distan-
tzia gordetzen genuen eurekin, 
bai gu geu babesteko eta baita 
beste pertsonaren babesa ber-
matzeko ere. Nire etxera iristen 
nintzenean etxekoak babesten 
saiatzen nintzen, heldu bezain 
azkar arropa guztia lagatzen 
nuen aireztatzen balkoian eta 
ni dutxara joaten nintzen zu-
zenean.

Nola antolatzen zineten? Zuk 
bezala, zenbat lagunek eskai-
ni zuten euren burua lan hori 
egiteko?
20-30 laguneko boluntario-
taldea osatu genuen eta, lehen 
esan bezala, gure arteko anto-
laketa Whatsapp bitartez egi-
ten genuen, bertatik jasotzen 
genituelako abisu eta behar 
guztiak.

Esango zenuke gazteek izan 
dutela kontzientzia egoera 
honekiko?
Egia esan, asko harritu ninduen 
Gurutze Gorrian boluntario 
hasi nintzenean taldean sartu-
tako gazte kopuruak. Pertsona 

helduak egoteaz gain, ni baino 
gazteagoak ziren pertsona as-
kok eman zuten izena taldean, 
18-21 urte bitartekoak, hain 
zuzen. Gazteak konpromisu 
horrekin ikustea zoragarria 
iruditzen zait. 

Zein zerbitzu eskaini dituzue 
hilabete hauetan zehar?
Erosketak egiteaz gain, bes-
telakoak ere egin ditugu; hala 
nola, garraio publikoko bidaia-
riei musukoak eskaini, super-
merkatuetakoek dohaintzan 
emandako janaria Elikagai 
Bankukoei edo beharra zuten 
pertsonei banatu, ikasleentzako 
ordenagailuak eta wifiak eman, 
informazioa eskaini herrita-
rrei… Une bakoitzean sortu di-
ren beharrei egokitu gara eta, 
ahal izan dugun neurrian, la-
guntzen saiatu gara beti.

Laguntzeko indarrarekin ja-
rraitzen duzue? Gaur egun 
zein da zuen egitekoa?
Egun, Elikagai Bankuko hila-
beteroko banaketaz arduratzen 
gara, batetik. Eta, bestetik, las-
ter argitara aterako den proiek-
tu batean buru-belarri gabiltza 
lanean, beharra duten ikasleei 
zuzenduta dagoena. Ikasle as-
kok bizi duten egoera zailean 
laguntza emateko helburua-
rekin sortu dugu ekimena, bai 
arlo akademikoan eta baita 
arlo pertsonalean ere bidela-
gun izateko.

Gazte askok hartu duzue par-
te ekimen horretan. Nola ikusi 
duzu gizartearen aldetik gaz-
teek jaso duten tratamendua?
Ikusten dut jende askok eta as-
kok gazteei leporatzen digu-
la bizi dugun egoeraren eran-
tzukizuna. Nik uste dut ez dela 
adin-tarte zehatz baten errua, 
baizik eta neurriak errespeta-
tzen ez dituzten horienak, izan 
haurrak, izan nerabeak, izan 
gazteak, izan helduak edo izan 
adinekoak. Erantzukizuna neu-
rriak errespetatzen ez dituzten 
guztiena da, baina ez dago adin-
tarte zehatzik.

“Gazteak konpromiso 
horrekin ikustea  
zoragarria iruditzen zait” 
Gurutze Gorriko boluntarioa da Aitor Arrieta gazte eibartarra. Pandemia hasi zeneko 
lehen asteetan beharra zutenei laguntzeko bere burua eskaini eta Gurutze Gorriko 
boluntarioen taldean sartu zen. Egun, talde horretan dihardu bestelako laguntzak 
ematen.

<<<  AITOR ARRIETA •  Gurutze Gorriko boluntarioa  >>>

MALEN ILLARRAMENDI
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Nola bizi izan zenituen hasie-
rako momentuak? Bazenuten 
koronabirusaren inguruko in-
formazio nahikoa? Eta babe-
serako ekipoa eta baldintza 
egokiak?
Oso gogorra eta beldurgarria 
izan zen pandemiaren hasiera. 
Koronabirusa egoitzara iritsi 
zen eta horren aurrean ezjakin-
tasuna zen nagusi: bertako lan-
gileok ez genekien nola jokatu, 
zer egin, ez genuen inolako in-
formaziorik…  Babeserako eki-
poari dagokionez, lehenengo 
egunetan musuko kirurgikoak 
eman zizkiguten, baina hori ez 
zen nahikoa kutsatutako per-
tsonekin egoteko, musukoek 
ez baitzuten langileon segur-
tasuna bermatzen. Poliki-po-
liki babeserako ekipoak iristen 
joan ziren, eta babes-neurriak 
handitu zizkiguten.

Langileok nola bizi izan duzue 
hori guztia? Eta pazienteek?
Langileok gure lanaldia amaitu 
ostean etxera bueltatzen ginen, 
eta hori arriskutsua zen etxe-
koentzat. Ni neu kutsatzea bai-
no gehiago beldurtzen ninduen 
ingurukoei gaitza transmiti-
tzeak. Oro har, koronabirusa 
izan duten gazteek ondo pasatu 
dute gaixotasuna, inongo ara-
zorik gabe, eta horren adibi-
de izan dira nire lankideetako 
asko. Pazienteei dagokienez, 
denetarik dago: dependen-
tzia handia duten asko ez ziren 
egoeraz ohartu ere egin, baina 

beste batzuk oso kontzientzi 
ziren gertatzen ari zenaz. Ba-
karkako logeletan zeuden pa-
zienteentzat oso gogorra izan 
zen: egun osoa bakarrik, iso-
latuta, etxekoak ikusi ezinda… 
Langileok astronauta jantzita 
sartzen ginen haiengana, eta 
igartzen zen gertutasun falta 
zutela, besarkadak eskatzen 
zituzten eta ezin genuen nahi 
beste kontaktu izan eurekin. 
Afektua behar fisiologikoa da, 
eta ikustea norbaitek zure ba-
besa behar duela eta ezin dio-
zula hori eman oso gogorra zen.

Zein da pazienteen egoe-
ra orokorra? Nolako jendea 
dago zentroan? 
Ez dago profil zehatzik, dene-
tarik dago: batzuek autonomia 
maila altua daukate; beste ba-
tzuk, aldiz, guztiz menpekoak 
dira. Dependentzia mailaren 
arabera sailkatzen ditugu tal-
deka edo solairuka eta, nire 
kasuan, desgaste handia duten 
pazienteekin egiten dut lan.

Gaur egun nolako egoera du-
zue lanean?
Gure egoitzan dagoen egungo 
egoera nahiko ona da. COVID-
19arekin lan egin dugunok 
eskarmentua hartu dugu eta 
egoerarekiko beste ikuspuntu 
bat daukagu orain. Behin espe-
rientzia bizi izanda, badakigu 
nola jokatu eta zer egin mo-
mentu bakoitzean, eta horrek 
segurtasuna ematen du. Gaine-

ra, lantaldeak hain ondo fun-
tzionatzen du, non ez daukagun 
inongo arazorik lan egiteko. 
Ziur nago gaur egun horrelako 
beste egoera bat bizitzea toka-
tuko balitz, gauzak askoz hobe-
to joango liratekeela. 

Zer izan da gogorrena?
Nire ustez, zalantzarik gabe, 
gogorrena aitona-amonak ba-
karrik hiltzen ikustea izan da. 
Etxekoak momentu latz horie-
tan gertu ez izatea oso gogo-
rra da, bai familiarentzat eta 
baita hiltzen ari denarentzat 
ere. Langileok gure lanpostura 
sartzen ginenean ez genekien 
zer topatuko genuen egun ba-
koitzean, ez genekien bezperan 
lagatako aitona-amonek haien 
lekuetan jarraituko zuten edo 

ez. Eguneroko ezjakintasuna 
eta mugimendua zoramen hu-
tsa izan ziren.

Zaintza-lanak gehiago balo-
ratzeko balio izan du honek 
guztiak? 20:00etako txaloak 
ahaztuta ditu dagoeneko gi-
zarteak?
Egia da pandemia garaian lan-
gile gehiago eskatu zirela eta 
eman egin zizkigutela, baina 
gaur egun oraindik ere lehengo 
gabeziek bere horretan diraute. 
Pandemia ondoren herritarrek 
ez dute gure lana gehiago balo-
ratzen, eta etxealdian arratsal-
deko 20:00etan egiten ziren 
txaloak ondo geratzeko bes-
terik ez ziren egiten; oro har, 
gure lanak oraindik ere ez du 
merezi duen aitortza jasotzen.

“Ni neu kutsatzea baino gehiago 
beldurtzen ninduen ingurukoei 
gaitza transmititzeak”
Orain dela bost urte hasi zen Ane Escolar Eibarko 
zaharren egoitzan lanean. Gertutik ikusi du Anek nola 
hiltzen zituen COVID-19ak aitona-amonak, eta zein 
egoera tristean bizi izan dituzten haiek bizitzako azken 
momentuak. 

<<<  ANE ESCOLAR•  Eibarko Zaharren egoitzako langilea >>>
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Konfinamenduan nola pa-
satzen zenituzten egunak? 
Zer egiten zenuten egunean 
zehar?
Goizetan klase telematikoak 
izaten nituen eta eskolako la-
nak egiteko aprobetxatzen nuen 
denbora. Behin lanak amaitu-
ta, egunaren araberakoa iza-
ten zen plana: pelikulak ikusi, 
jolastu, lagunekin bideodeiak 
egin… Aitortu beharra dut ba-
tzuetan aspergarria egiten zi-
tzaidala, baina beste batzuetan 
oso ondo pasatzen nuen.  Egu-
naren arabera sentimendu ez-
berdinak izaten nituen.

Zeren falta igartzen zenuen? 
Zer izan zen gogorrena?
Familiakoak ikusi ezin izatea 
oso gogorra egin zitzaidan, 
eta gauza bera gertatzen zen 
lagunekin. Gainera, eskolak 
on line jasotzea ere ez zen oso 
atsegina izan. Hasieran zaila 
egin zitzaidan ikasgai batzuk 
pantailaren beste aldean ja-
rraitzea, baina egunak pasa 
ahala ohitzen joan nintzen. 
Hala ere, ez dauka zer ikusirik; 
izan ere, ikastetxera joaten ga-
renean klaseak jasotzeaz gain, 
beste ikaskideekin harrema-
netan egotera ere joaten gara, 
jolastera, hitz egitera, taldeko 
lanak burutzera… Hori guz-
tia pantailaren beste aldean 
eten egiten da, eta oso gogorra 
izan zen. 

Kalera irteteko aukera izan 
eta lagunekin egon barik, 

nola jolasten zenuten? Gauza 
berriak asmatu zenituzten? 
Hainbeste denbora etxean 
pasa ostean arraroa egiten zi-
tzaidan kalera irten ahal iza-
tea eta duela asko ikusi gabe-
ko jendearekin elkartzea eta 
hitz egitea. Esango nuke ka-
lean egon eta gero sentsazio 
positiboagoarekin bueltatzen 
nintzela etxera, eta gustorago 
nengoela nire buruarekin ere. 
Lehen baloratzen ez nituen 
gauza txikiei garrantzi handia-
goa ematen hasi nintzen, eta 
kalean egoteak asko lasaitzen 
ninduen. 

Irailean eskolara bueltatu 
zineten. Nolakoa izan zen 
itzulera?
Martxoan laga genuen esko-
la eta irailean topatu genue-
nak ez zeukan zer ikurisik. 
Oso arraroa izan zen neurri 
berrietara egokitzea: ezin be-
tiko lagunekin jolastokian el-
kartu, eskuak etengabe gar-
bitu beharra… Baina, beste 
ikuspegi batetik begiratuta, 
esan dezaket nire gelakidee-
kin harreman gehiago egiteko 
balio izan didala, lehen beti 
betikoekin egoten nintzela-
ko eta orain harreman-sarea 
handitu dudalako. 

Asko aldatu da zuen bizitza 
pandemia aurretik gaur egu-
nera arte?
Guztiz aldatu zaigu gure egu-
nerokoa; izan ere, asteburue-
tan lau laguneko taldeetan 

besterik ezin gara bildu, eta 
horrek asko mugatzen gaitu, 
gu lau lagun baino askoz ere 
gehiago gara eta. Lehen nahi 
beste pertsona bildu gintez-
keen eta pertsona ezberdinak 

ezagutzeko aukera geneukan; 
orain, aldiz, ez. Gainera, uneo-
ro musukoarekin egon behar 
izatea ere ez da batere erosoa.

Etorkizunaren aurrean, itxa-
ropentsu zaude?
Uste dut poliki-poliki egoera 
aldatzen joango dela, badiru-
dielako hobekuntzak ematen 
ari direla. Again ez da aurten 
ezta datorren urtean ere kon-
ponduko egoera, baina bi urte 
barru espero dut dena bere 
normaltasunera bueltatzea, 
musukoak kendu ahal izatea, 
nahi beste lagunekin bildu ahal 
izatea, familiakoekin beldu-
rrik gabe elkartzea… Itxaro-
pentsu nago.

“Martxoan laga genuen eskolak eta 
irailean topatu genuenak  
ez zeukan zerikusirik”
13 urteko gazte eibartarra de Anneke Urain eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2.maila egiten 
dihardu aurtengo ikasturtean. Nola bizi izan dute 
nerabeek etxealdia? Eta eskolara buelta?

<<<  ANNEKE URAIN  •13 urteko gazte eibartarra  >>>

“Lehen 
baloratzen ez 
nituen gauza 
txikiei garrantzi 
handiagoa 
ematen hasi 
nintzen”

MALEN ILLARRAMENDI
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Hurrengo egunean, mar-
txoaren 12an, Txikitto! 
LHko ikasleei zuzendu-

tako hilabetekaria inprentara 
bidaltzeko prest zegoen, bai-
na eskolak itxiko zirela jakin 
eta egindako lana alde batera 
laga behar izan genuen. Ilun-
tzean, bezperan bezala, baina 
orduan bai errezeloz beteta, 
gilda-lehiaketako bigarren egu-
nari ekin genion. 

Barixakuan tabernak itxi, 
gilda-lehiaketa bertan behera 
laga eta apirilaren 24ra arte 
berriz ere etxeetan banatuko 
ez genuen astekariko alea Ei-
barko etxeetako postontzietan 
laga genuen.  Zetorrenaren sus-
morik txikiena ere ez genuen 
atzeman.

Zapatuan jakin genuen ta-
bernekin batera lehentasunez-
kotzat hartu ez ziren denda eta 
zerbitzuek ere itxi egin beharko 
zutela eta konfinamenduari ha-
siera emango genion. Begibis-
takoa zen osasun-larrialdiari 
krisi ekonomikoa gehitu behar 
zitzaiola.

Erabaki asko geneuzkan 
hartzeko eta informazio gutxi. 
Baina erabakiak hartzea ezin-
bestekoa zen, jakinda, gainera, 
hartutako erabakiek eragin edo 
pisu nabarmena izango zutela 
hurrengo aste edo hilabeteeta-
ko jardunean.

Berehala hasi ginen Berbe-
tan mintzapraktikako taldeei 
online elkartzeko aukera ema-
ten eta aurreikusita geneuzkan 
jarduera osagarrien ordez (hi-
tzaldiak, tailerrak, txangoak…) 
beste era bateko aukerak es-
kaintzen (bingoak, hitzaldiak 
online). Aldi berean, dendak 
eta tabernak sare sozialen bi-
tartez euren zerbitzuak publi-
zitatzen hasi zirenez, geuk ere, 
atxikimendua erakusteaz gain, 
ohiko doako itzulpen eta hiz-
kuntza aholkularitza zerbitzua 
eskaini genien.

Astekariaren banaketa izan 
zen hurrengo buruhaustea. 
Nola banatuko genuen aste-
karia banatzaileentzako mas-
karilla, eskularru edo gel hi-
droalkoholikorik gabe? Tirada 

jaitsi eta, esaterako, aldizkaria 
okindegietan lagaz gero jendea 
kalera ateratzera animatzen 
egongo ginateke?

Gure banatzaileen osasuna 
bermatzerik ez genuen, eta 
ez genuen herritarren osasu-
na arriskuan jartzea nahi, eta 
hogeita hamabi urtetan, lehe-
nengoz, ez genuen aldizkaria 
etxez etxe banatu. Online atera 
genuen.

Webgunea eta sare sozialak
Herritaren informazio eta en-

tretenimendu gosea nabarme-
na zen eta web-orriko zein sare 
sozialen bisitak egunetik egu-
nera hazten hasi ziren. Bien 
bitartean, astekariko diseinu 
berria prestatzen hasi ginen, 
banatzaileen segurtasuna ber-
matzeko ezinbestekoa zen ma-
terialaren zain geunden bitar-
tean.

Gainontzeko programekin 
burubelarri jarri ginen, ez ge-
nuelako nahi herritarren aisial-
dian edo egunerokotasunean 
euskarak leku gehiago galtzea, 
harreman sozialei eutsi behar 
genien, aurreikusitako jardue-
rei eutsi, informatu, entreteni-
tu eta era berean goiari eusten 
saiatu, geureari zein herritarre-
nari. Hortik etorri ziren #Ei-
barrenBadakagu, #NikEiba-
rrengastaukot kanpainak, non 
tokiko merkataritza eta bertako 
hizkuntza aldarrikatzen hasi 
ginen eta ehundaka herritar, 
dendari eta tabernarrien atxiki-
mendua jaso genuen. Asteroko 
bingo-saioak, eskulan- edota 
sukaldaritza-ikastaroak, ma-

"Egun gutxitara 
etorriko 
zitzaigunari 
usairik ere 
ez genion 
hartzen…"

Pandemiak …eta kitto! Euskara 
Elkartearengan izandako eragina

2020ko martxoaren 11n Euskararen Transmisioari buruzko mintegia egin genuen. X. edizioa zela eta urteurren 
modura ospatzea nahi izan genuen; punta-puntako 21 hizlari, apaingarriak, gosari berezia, hezurharagizko matriuska 
bat… Mintegian bildu ginen ehunetik gora lagunok pozarren amaitu genuen eguna eta iluntzean Euskeraz Primeran! 

gilda-lehiaketari hasiera eman genion. Egun gutxitara etorriko zitzaigunari usairik ere ez genion hartzen…
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gia-saioak, erronkak… Berbe-
taneko partaide eta familiekin 
hamaika jarduera egin geni-
tuen, euskaraz aritzea eta ondo 
pasatzea zen gure helburua, 
eta euskararekin eta euskal 
harreman sare horrekin zuten 
haria ez etetea. Gauza txarrek 
badute euren alde ona eta min-
tzapraktika-talde berriak ere 
sortu ziren!  

Hilabete geroago, apirila-
ren 27an, astekaria banatzeko 
moduan geunden, irudi era-
berritua, banatzaileen segur-
tasuna bermatzeko materia-
la… Kalera irten zen astekaria 
berriz ere. Ordutik asteroko 
zitari eutsi diogu, are gehiago, 
zenbait astetan bi ale ere bana-
tu izan ditugu eta guztira ohiko 
42 paperezko aleei, beste hiru 
ale gehitu behar zaizkie, konfi-
namendu-sasoikoak; beraz, 45 
ale kaleratu genituen iaz, inoiz 
baino gehiago!

Tantanez Tantan, Ipurterre...
Maiatza heldu zen eta eibar-
tarroi horrenbeste gustatzen 
zaigun Tantanez Tantan ohi-
ko moduan egiterik ez zegoe-
la konturatuta euskalgintzako 
lantaldearekin batera Tantanez 
Tantan olatu birtuala sortu eta 
osatu genuen. Ehundaka eibar-
tarren parte-hartzea izan zuen 
olatuak!

Ipurterre ipuin- eta gutun-
lehiaketa ere erdibidean gelditu 
zitzaigun, ikasleek lanak eginda 
zituzten eta lanok epaimahaiki-

deen artean banatuta zeuden, 
baina ezin elkartu ebazpena 
emateko! Bada, hori ere modu 
birtualean egin genuen, Tor 
magoaren saio eta guzti.

Tabernak ziren itxita zeu-
den bakarrak eta herritarren 
atxikimendua erakusteaz gain, 
euskarak behar zuen tokia ema-
teko aukera ere bazela aldarri-
katu genuen tabernariei zu-
zendutako bideo polit batean.

Konturatu orduko “Ez-San 
Juanak” gainean zeuden, bu-
rubelarri jardun genuen sasoi 
hartan dendarien sare soziale-
tako mezuak euskaratzen, ta-
bernarien osasun-neurriei edo 
etxez etxeko zerbitzuari buruzko 
kartelak eta oharrak euskara-
tzen… Berbetaneko logotipoak 
aldatzeko denbora ere hartu 
genuen, sasoi berriak zetozen, 
gauza berriak, erronka berriak 
eta irudi berria behar genuen.

Uztailean “Zarelako gara”  baz-
kide-kanpainari ekin genion
Ondo erakutsi diguzue zer 
den herrigintza, elkartasuna 
eta elkartearekiko atxikimen-
dua bazkide berri guztiek; uz-
tailean Gabonetako otarrerako 
rifak nahi ote zenuten galdetu 
eta irriparrez baietz erantzun 
zeniguten guztiok, elkartea-
ren jarduna eta ekintzailetza 
balioan jarri duzuen guztiok.

“Normaltasun berrian” sartu 
omen ginen, hauteskundeak 
heldu ziren eta hauteskundee-
tako alea ere kaleratu genuen.

Begiak etorkizunean ipinita 
eta gauzak hobetuko ziren espe-
rantzarekin hurrengo ikastur-
tea berrantolatzen hasi ginen. 
Berriz ere ezjakintasun osoz: 
kalean gauzak egin ahal izan-
go genituen? Ikastetxeek nor-
maltasunez jardungo zuten? 
Eta dendek eta tabernek? Eta 
mintzapraktikako taldeek be-
rreskuratuko ote zuten kaleko 
asteroko zita? Eta sare sozialak, 
web-orria? Astekaria, Gida… 
Normaltasunez banatzeko mo-
duan egongo ginen? Eta…

Ongietorri programari agur
Ongietorri moduko programa 
bat, kulturaniztasuna lantzen 
duena, dirulaguntza gutxi eta 
txikiak dituena eta Kittonbola, 
Sagardo Eguna… eta horrela-
koei esker aurrera egiten zuena 
bidean gelditu zitzaigun.

Beste hainbat sektoreri beza-
la guri ere gogor jo gaitu krisial-
diak. Diru-sarrerak asko mu-
rriztuta, ohiko dirulaguntzak 
oso berandu heldu dira, beste-
lako jarduerak kalean egiteko 
aukerarik gabe… Baina aurrera 
egin behar.

Galderaz josita baina 2020-
2021 planifikatzen hasi gi-
nen premisa bakar batekin: 
datorrenari egokitu! 

Udazkena gogorra izan da, 
baina jarduera guztiei eustea 
lortu dugu, eraginkortasu-
nari eustea, alegia. Berbetan 
programa abiatu zen eta izen-
ematea oso ondo joan zen, jar-

duera osagarriak (beste era 
batekoak izanda ere) egiten 
hasi ginen, hainbat hitzaldi 
soziolinguistiko eman geni-
tuen, bertso-paper lehiaketa 
eta bertso-saioa antolatu ge-
nituen, elikagaien posterrak 
banatu genituen, dendetako 
datu-bilketa egin genuen, Ga-
bonetako kanpainari begira 
#EibarrenBadakagu kanpaina 
berrabiatu genuen, Gida Ko-
mertziala Eibarko 675. urteu-
rrenari eta eraikinei lotuta ar-
gitaratu genuen, Tabernetako 
Eskuliburua banatu genuen, 
Txikitto! hilabetekariko ohiko 
zortzi aleak banatu genituen, 
Euskaraldian aktiboki parte 
hartu genuen, “Zenbat pisa-
tzen du’” moduko erronkak 
plazaratu genituen, eta hori 
dena asterokotasunari eutsiz 
eta web-orrian eta sare sozia-
letan inoizko emaitzarik one-
nak lortuz…

Eta horretan ari gara, aha-
lik eta azkarren eta hoberen 
aldaketa eta berrikuntzetara 
egokitzen, baina zuek, herri-
tarrok, bidelagun zaituztegula 
ahaztu barik. Jakin badakigu-
lako lehenago edo geroago San 
Juan Suaren inguruan dantza 
egingo dugula elkarrekin, Sa-
gardo Egunean ehundaka selfie 
aterako ditugula elkarren on-
doan, sare sozialetan gero eta 
hartueman handiagoa izango 
dugula, eta eskuak emanda bi-
dea egiten jarraituko dugula.

Zarelako gara.

Bertoko merkataritza eta euskara sustatzeko hainbat ekimen egiten  
dihardu elkarteak.

Guraso berbalagunak Estakua baserrira egindako irteera.
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Argitaratu berri den 
dokumentalaren hel-
burua azken urte ho-

netan bizi izandakoak sakon-
tasunean aztertzea eta lantzea 
izan da. 

...eta kitto!-ko erredakzio 
taldea arduratu da dokumen-
tala ekoizteaz. Batetik, aurre 
produkzio lana, zeinetan elka-
rrizketatuak lortu diren, galde-
rak prestatu diren eta aurretiko 
lana egin den. Bestetik, graba-

keta eta edizio lanak, non el-
karrizketak grabatu, materiala 
antolatu eta bideo edizioa bu-
rutu diren. Azkenik, hedapena 
eta zabalkundea: aldizkarian 
bideoa publizitatzea eta sare 
sozialen lanaren berri ematea, 
besteak beste.

Esker bereziak
Eskerrak ematea gustatuko 
litzaiguke EITBko albistegiei, 
Euskadi Irratiari eta Berria 

egunkariari, eskainitako la-
guntza eta materialarengatik. 

Era berean, dokumentala 
posible egin duten bost prota-
gonistei aipamen berezia egin 
nahiko genieke: Oier Araolaza 
antropologo, dantzari eta ka-
zetariari;  Ane Escolar Eibarko 
Zaharren egoitzako langileari; 
Anneke Urain 13 urteko nera-
beari; Aitor Arrieta Gurutze 
Gorriko boluntarioari; eta, 
azkenik, Naiara Samper gure 

herrian oso ezaguna izan zen 
lehen koronabirus gaixoari.

Ikusgai dago dokumentala 
gure Youtubeko kanalean eta 
@gaztekitto Instagrameko 
profilean. Hemen azpian dau-
kazue bideoaren QR kodigoa 
eskaneatu ahal izateko.■ 

“Eibartarrak pandemiaren aurrean” 
dokumentala ikusgai

Azken 12 hilabeteetan bizi izandako egoera ikuspuntu ezberdinetatik lantzen du ...eta kitto!-k argitaratu berri duen 
dokumentalak. Eibarko herritarren hitz eta testigantzak izan dira ikus-entzunezkoaren oinarri eta ardatz: Osasun-

langileak, nerabeak, Gurutze Gorriko boluntarioak, birusa izan duten gaixoak, antropologoak...

ANA AIZPURUAJANIRE RODRIGUEZ
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>>> Zapatuan Ohorezko B Mai-
lako bigarren faseari ekin zion 
gizonezkoen taldeak Eibarko 
berdegunean eta baita garai-
pen argia eskuratu La Unica 
aurkariaren aurrean. Neurketa 
aldapa gora hasi bazen ere ei-
bartarrentzat, zigor kolpe ba-
tekin, hortik aurrerakoa ondo 
maneiatu zuten Ibarbururen 
mutilek. Baita bikain aprobe-
txatu 30. minutura heltzean bi 
taldeek txartel gorri bana jaso 
zutela, horrek iruñarren de-
fentsan tarte gehiago aurkitzea 

ahalbidetu baitzien eibartarrei. 
Atsedenaldian markagailuak 
erakusten zuen 26-3koa 52-
10 bilakatu zen partiduaren 
amaieran, taldea gero eta sen-
doago dagoela erakutsiz. 

Avia Eibar Rugbyko ema-
kumezkoen taldea, bestalde, 
Madrilgo Sanse Scrum baino 
gehiago izan zen domekan Un-
ben bertan jokatutako lehian. 
Guntinen neskak 22-10 nagu-
situ zitzaien madrildarrei  eta 
Iberdrola Ligako lehenengoko 
lau postuetan jarraitzen dute. 

Neurketa borrokatua izan bazen 
ere, Aviakoek hasieratik hartu 
zuten aurrea Uri Barrutietaren 
entsegu bati esker eta Ohorezko 
Mailako taldea dutela erakutsi 
zuten beste behin.

Asteburuan bakarrik gizo-
nezkoen taldeak du partidua, 
Zarautzen jokatu beharrekoa. 
Emakumezkoenak hurrengo 
asteburukoa prestatuko du: Po-
zuelon Olímpico izango du zain.

Errugbiko talde nagusi biak 
irabazle Unbeko partiduetan 

>>> Irailetik hona Eibarko Ka-
sinoan hiru bandara jokatuta-
ko billar txapelketan Ricardo 
Ereña izan da irabazle eta Anto-
nio Martinez bigarren sailkatu 
da. Bestalde, aurreko denbo-
raldian jokatu barik geratu zen 
Euskadiko txapelketako azken 
faseari ekingo diote laster eta 
Eibarko Kasinotik bost ordez-
kari izango dira bertan: Sergio 
Boullosa, Ricardo Robles, Jaime 
Chaos eta aipatutako Ereña eta 

Martinez. Ahalik eta ondoen 
sailkatzeko asmoarekin doaz, 
“estatu mailako jokalari garran-
tzitsuenetako batzuen aurka 
lehiatu beharko badugu ere”. 
Horrez gain, sasoi bateko jolas-
aretoetan billarrean aritzen zi-
renei dei egin nahi diete, “nahiz 
eta luzaroan jokatu barik egon, 
berriz ere hastera animatzeko. 
Karanbola joko eder hau ahaztu 
ez duten 70eko hamarkadako 
billar-zale asko dago-eta”.

Ereña eta Martinez onenak Kasinoko billar txapelketan

Gaston Ibarbururen taldea Gernikaren aurka jokatutako partiduan.

Kasinoko billar jokalariek zaletuak animatu nahi dituzte praktikatzera.

>>> Horietako bati egin behar izan zion aurre Ipuruan jokatu-
tako azken norgehiagokan, Erromo Indupime aurretik izan ze-
lako markagailuan partiduaren 50. minuturaino. Azken hamar 
minutu horietan Fernando Fernandezen taldeak erakutsitako 
itxura aldaketak 9-4ko partziala ekarri zuen eta, horrekin batera, 
Hierros Servandokoak 26-23 nagusitzea azkenean. Ander Ba-

llesteros atezainarekin batera, Lander Casado eta Jorge Ezenarro 
izan ziren jokalari erabakigarrienak eibartarren aldetik: seina gol 
sartu zituzten biek ala biek. Emakumezkoen Grupo Mecalbek, 
bestalde, garaipen erraza lortu zuen Elgoibarko Olaizaga kirol-
degian, Arilani 19-32 irabazita. Senior mailako hirugarren tal-
deak, bere aldetik, 33-30 amore eman behar izan zuen Ordizian.

Partidu zailak ere badaki aurrera ateratzen H. Servandok
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Denboraldiko bi perla Eibar Foball 
Taldearen helburuak lortzeko lagun

Thembi Kgatlana hegoafri-
karraren abiadurak harritu-
ta gaitu. Fitxaketa ezin inte-
resgarriagoa izan da herriko 
emakumezkoen taldearentzat, 
kontuan hartuta batez ere de-
butariak direla gorengo mai-
lan. Hamar gol sartu ditu da-
goeneko eta hainbat erdiraketa 
ere eskaini die taldekideei gola 
sartzeko. Eibarrera Portugalgo 
Benficatik etorritako aurrelaria 
aurretik AEB-etako Houston 
Dash eta Txinako Beijing BG 
Phoenix taldeetan jokatutakoa 
dugu. Orain dela urte gutxi ba-
tzuk, 2018an, bere herrialdeko 
jokalari onena izendatu zuten, 
goleatzaile nagusiena izateaz 
gain. Frantziako Mundialean 
ere izan zen, Espainiako selek-
zioaren aurka  jokatuz, eta baita 
Brasilgo Joko Olinpikoetan ere, 
ahaztu barik bitan jokatu due-
la Afrikako Kopa. Hona etorri 
aurretik Benfica bere taldea-
rekin lider zegoen Portugalen 
eta Ligako Koparen finala eta 
Portugalgo Koparen finalerdia 

jokatzeko zain zegoen, sari guz-
tiak irabazteko faboritoa zen 
taldean. Eibar FT-rekin lehe-
nengo partiduetan ordezkoa 
izan bazen ere, azken aldian 
bera da izar nagusiena Iker 
Dorronsororen hamaikakoan. 
Beste herrialde batzuk ezagu-
tzea gustoko duen jokalariari 
eustea kostatuko zaio Eibar FT-
ri, baina mailari eusten lagun-
tzen badu nahikoa izango da. 
Bide onetik doa asmoa.

Bryan Gilek aurkariari iskin 
zelan egiten dion atentzioa 
ematen du. Baloia hartu eta be-
rehala aurpegiratzen zaio bes-
te ekipokoari, driblina egiteko 
prest. Bera izan da Jose Luis 
Mendilibarren taldean denbo-
raldi honetan gehien nabar-
mendu den jokalaria, inolako 
lotsarik gabe gauza zailenak 
egiten ahalegintzen delako. Se-
villak lagatako jokalariak aten-
tzioa deitu du hemendik kanpo 

ere eta badira talde indartsuak 
bere atzetik. 20 urte egin zituen 
otsailean eta, goleatzaile handia 
ez bada ere, bi gol sartu zizkion 
Granadari aurten Ipuruan izan 
dugun poztasun bakarreneta-
rikoan. Ezkerra da, batez ere, 
Bartzelonako Hospitaleten 
jaiotako jokalaria eta behe mai-
lako Espainiako selekzioetan 
ohiko jokalaria da; esaterako, 
aurretik Eibarren jokatu zuen 
Cucurellaren tokia hartu zuen 
21 urte azpiko selekzioan. Sevi-
llarekin debutatu bazuen ere 1. 
Mailan, talde horrekin oso par-
tidu gutxi jokatu ditu Barbaten 
hazitako albokoak. Iaz Legane-
sen amaitu zuen denboraldia, 
orduan ere lagata. Oso jokalari 
borrokalaria da eta ez da gera-
tzen partidua amaitu arte; es-
kuzabala, beraz, ahaleginean. 
Hori bai, gauzak ipini diren 
moduan egonda, bere alderik 
onena beharko dugu mailari 
eusteko. Baina diamante hau 
ere ez dugu hemen denbora 
luzean ikusiko seguruenik. ■

Denetarik beharko dute foballeko goi-goi mailan diharduten gure herriko ordezkari biek. Estatuko klub onenekin 
batera lehiatzen dute aurten Eibar FT-ko talde nagusiek. Gizonezkoenak zazpigarren denboraldia du 1. Mailan; 
emakumezkoenak, bestalde, aurten debutatu du eta bikain dihardu, maila galduko dutenak asko direla jakitun.



KIROLAK 29…eta kitto!
1179. zenbakia

>>> Hilaren 15etik 20ra arte 
dira jokatzekoak (bitan atzera-
tu dituzte dagoeneko) 2020ko 
denboraldiari dagozkion Es-
painiako txapelketak eta 
Ipurua klubeko 16 gimnasta 
abiatuko dira Valentziarantz 
taldeko entrenatzaileekin ba-
tera. Federatuen artean gaz-
teenak diren osatutako oinarri 
kadete taldeko bostekoa izango 
da lehenengoa lehiatzen, as-
telehenean 13:00etan baitute 
hitzordua orain dela urtebete 
prestatzen hasi ziren muntaia 
defendatzeko. Senior taldeen 
txanda eguenean izango da, 
egun berean txapelketako bi 
pase egiteko, goizean bat eta 
arratsaldean bestea. Ipurua-
ko senior I taldeko seikoteak 

10:24ean egingo du lehen erro-
tazioa eta 17:00etan bigarrena, 
eta horko notekin osatuko da 
ere Kopako sailkapena; aurre-
ko astean taldeak zilarrezko 
domina eskuratu zuen euskal 
gimnasia federazioak antola-
tutako online torneoan. Senior 
P taldeak, berriz, 11:00etan eta 
18:04ean egingo ditu bere bi 
saioak. Boskoteak berez oina-
rri jubenil mailako txapelke-
ta hasi ziren prestatzen orain 
dela urtebete, baina Jaurlari-
tzak lehiaketetan parte-har-
tzea debekatu zienez oinarri 
mailailetako kirolariei, klubeko 
talde teknikoak maila absolu-
tura jauzi egitea erabaki zuen: 
hiru hilabetetan prestatutako 
muntaia erakutsiko dute.

Ipuruako 16 gimnasta izango 
dira Espainiako txapelketetan

>>> Aurreko asteburuan Ses-
taon erakutsi zuen bezala, wa-
terpoloko Euskal Herriko 1. 
Mailan jokatzen duen Urba-
teko emakumezkoen senior 
taldeak konpetizioan nagusi-
tzeko asmoa ez du baztertzen 
eta borroka horretan sartu da 
buru-belarri. Bizkaia aldean 
garaipen argia (3-12) eskura-
tu zuten eibartarrek, ordura 
arte jokatutako hiru partidue-
tan garaile izan zen Sestaoren 
aurrean. Urbat, horrela, hiru 
garaipen eta berdinketa baka-
rrarekin goian dago sailkape-
nean. Mutilen senior mailako 
bigarren taldeak, bestalde, 9-5 
galdu zuen Lauro Ikastetxea-
ren pileta zailean. Lehenengo 
taldeak atseden hartu zuen az-

ken jardunaldian eta, hau ere 
liga bereganatzeko borroka ho-
rretan sartuta, Larraina talde 
zaila hartuko du domekan Or-
beako igerilekuan.

Urbateko nesken taldeak Liga 
irabaztea du ikuspuntuan

>>> Gure herriko igeriketa klu-
bak Irungo Azken Portuko ki-
roldegian izango du hurrengo 
erronka, bihar eta etzi jokoan 
izango den Klubetako Gipuz-
koako Kopan. Aurreko aste-

buruan hitzordu horretarako 
errodaje bikaina egin zuten 
euretako batzuk Iruñean jo-
koan izan zen Neguko Euskal 
Herriko Txapelketa Nagusian: 
zapatuan emakumezkoen txan-
da izan zen, Miren Galdos (lau 
probatan) eta Elene Oiarza-
bal, Maddi Maguregi eta Ma-
len Beobideren (bina proba) 
parte-hartzearekin; domekan 
gizonezkoen ordua izan zen, 
eta han izan ziren Eibar Igeri-
xaneko Ruben Torres eta Roke 
Etxeberria (bina probatan) eta 
Asier Gomez 200 estilokoan. 
Azkenik, Iker Calvo igerilari 
bikaina Malagan jokatutako in-
fantil mailako Espainiako txa-
pelketan izan zen aurreko aste-
buruan, lau probatan lehiatuz.

Eibar Igerixan-ek Gipuzkoako 
Kopa jokatuko du asteburuan
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EIBAR KLISK BATEAN

Emakumeen alde. RAMON BEITIA
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ANTZEZLANAK

Eibarko 44. 
Antzerki Jardunaldiak

“VIDAS ENTERRADAS” 

martxoak 12 (barixakua) 

Plou, Millas, Mayorga, Ripoll eta Viyuelaren DRAMA
Coliseoan, 19:00etan
75 minutu / Helduak
Corsario/L’Om-Imprebís/Micomicón/Temple
Antzezleak: M. Anós, L.M. Garcia, C. Montoliu...
Zuzendariak: S. Sanchez, C. Martin, M. Llorente, J. Peña 

Dokumentalaren bidez, Gerra Zibilean eta frankismoan 
hildakoen bizitza eta heriotza erreskatatuko dituzte. Istorio 
horietako protagonistek ez dute ia argazkirik gordetzen, bai-
na oroitzapenek bizirik diraute inguruko guztiengan. Eurek 
hautsiko dute isiltasuna biografia horiek kontatzeko. 

Egitarau osoa 
deskargatzeko

“ITALINO GRAND HOTEL” 

martxoak 13 (zapatua) 

Jordi Magdalenoren KOMEDIA
Coliseoan, 17:00etan
60 minutu / Familiarra
Companya La Tal
Antzezlea: Jordi Magdaleno
Zuzendariak: Tolo Ferra eta Jordi Magdaleno

Pertsonaia bakarti batek arropak garbitu, lisatu eta perfu-
matu egiten ditu garbitegi batean. Bakarrik bizi da, main-
diren artean egiten du amets eta, bakardadea ezkutatzeko, 
makinekin mintzo eta bere itzalarekin jolasten da. Makinen 
bozgorailuen bidez jartzen da harremanetan munduarekin. 

“EZ DOK ERO” 

martxoak 16 (martitzena) 

Patxo Telleriaren KOMEDIA
Coliseoan, 19:00etan
80 minutu / Adin guztientzat
Tartean Teatroa
Antzezleak: Mikel Martinez, Patxo Telleria
Zuzendaria: Jokin Oregi

“Mikelote eta Pantxo” bikote artistikoa desegin da; haien for-
mula komikoa gastatua zegoen, eta belaunaldi berriek haien 
tokia okupatu dute. Baina egun batean trasteak prestatu eta 
Euskal Herrian barna abiatuko dira, herriz herri antzeztera, 
“euskal antzerkiak behar gaitu” uste inozoarekin.

“PROYECTO FAUSTO” 

martxoak 17 (eguaztena) 

Antonio Tabaresen DRAMA
Coliseoan, 19:00etan
80 minutu / Adin guztientzat
Delirium Teatro
Antzezleak: Irene Alvarez, Lioba Herrera, Carmen Hdez.
Zuzendaria: Severiano Garcia

Fausto arrantza-ontziaren kasua du inspirazio-iturri. 1968an 
desagertu zen ontzi hori, El Hierro eta La Palma uharteen ar-
teko ibilbidea egiten ari zenean, hiru arrantzale eta bidaiari 
batekin. Zain dagoenaren bakardadera kondenatutako lau 
emakumeren ahotsen bidez kontatutako istorioa da honakoa.
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Martitzenean hil zen Adolfo 
Castaños Garrofe poeta, 66 ur-
terekin. Bartzelonan jaioa, Mª 
Igartua eibartarrarekin ezkon-
duta zegoen eta, hori dela eta, 
azken urteetan bolada luzeak 
pasatzen zituen Eibarren, bere 
“bigarren bizitokian”. Esaten 
zuenez, berarentzat poesia za-
letasuna baino “ondoen espre-
satzeko modua” zen eta, horren 
lekuko da bizitza osoan zehar 
idatzi dituen olerkien bilduma 
zabala. Bartzelonan zein Eiba-
rren hamaika ekitalditan hartu 
zuen parte, poesia errezitatzen 
eta, besteak beste, “Errepubli-

kako Emakumeen Omenaldia. 
Emakume olerkarien memo-
ria historikoa berreskuratuz”, 
2015ean Topalekuan egin zen 
erakusketa prestatzen aritu zen. 

Eibarren bizi zen  
Adolfo Castaños poeta 
kataluniarra hil da

AEK-k abiatutako “Bultza eus-
kaltegiak! Bultza euskara!” 
dinamikaren barruan, mar-
txoaren 28an Euskal Herri-
ko plazetan hainbat ekitaldi 
egingo dira. Eibarren, Txaltxa 
Zelaian 12:00etan elkartuko 
dira parte-hartzaileak. Anto-
latzaileen berbetan, “xumea 
izango da, eta uneak eskatzen 
dituen segurtasun-neurriak 
zainduko dira. Korrika amai-
tuko zen egunarekin bat egiten 
duen ekitaldi horren helburua, 
besteak beste, euskararen nor-
malizazioan urratsak ematen 
jarraitzea da. Izan ere, datuek 
honakoa erakusten dute: Eus-
kal Herriko herritarren %55 

erdalduna da. Urtero-urtero 
45.000 lagunetik gora ari dira 
euskaltegietan euskara ikas-
ten, baita pandemiak eragin-
dako ikasturte ezohiko hone-
tan ere. Eta,ikerketek diotenez, 
jendarteak azken hamarka-
detan irabazi dituen hiztun 
berrietatik heren bat euskal-
tegietatik atera da”. Gauzak 
horrela, euskaltegi sendoen 
premia argia ikusten dute.

Egitaraua honakoa da: 
12:00etan, grafitia eta ber-
tsoak; 12:05ean, AEK-ren me-
zua; 12:15ean, plaza guztietan 
abesti bera kantatuko da; eta 
12:25ean talde argazkia eginda 
amaituko da ekitaldia.

Txaltxa Zelaian izango da 
Korrika-ren ordezko ekitaldia

La Salle ikastetxearen Proega 
Astea hasi zen astelehenean, 
ikastetxeko GKE-k, Udalaren 
laguntzarekin, Argentinan 
martxan duten proiektu soli-
dariorako dirua biltzeko asmoz: 
Cordoban (Argentina), Malvi-
nas Argentinas auzoan dagoen 
Hector Valdivielso Bigarren 

Hezkuntzako ikastetxea amaitu 
nahi dute. Egunotan hainbat 
ekintza egin dituzte ikaslee-
kin. Bihar, berriz, 09:00etatik 
13:00era kalera irtengo dira, bi-
dezko merkataritzako eta Jende 
Xumea-ren produktuak saltze-
ra eta jendea erostera animatu 
nahi dute.

Bihar goizean salmentarako 
mahaia ipiniko dute Proega-koek

Eibar herriaren sorreraren ha-
rira Azpilikuetarrek marraztu-
tako biñeta berriak Ego Ibarra 
batzordearen web orrian ikus-
gai daude, urtearen amaierara 
arte osatzen joango den “Atzo 
goizeko ipuiñak” bildumari es-
kainitako atalean. Oraingoan 
marrazki bitartez azaltzeko J.A. 
Azpilikuetak aukeratu duen 
pasadizoa 1557ko martxoaren 
28an, elizkizunak ospatzen ari 
ziren bitartean, San Andres 

elizan gertatutako eskandaloa 
da. Nerea Aretaren “Eibarko 
efemeridiak” liburuan jasota 
dagoenez,  “1557. urteko mar-
tixan 28xan, domekia, deman-
dia-burrukia egon zan San An-
dres parrokixan, alkatia (Juan 
Martínez de Arrizabalaga), eta 
Pedro López de Ibarra-n artian, 
elixan, bata eta bestia nun jarri 
bihar ziran gorabeheran”.  Lis-
karra bere erara kontatu du J.A. 
Azpilikuetak.

San Andres elizan 1557an 
gertatutako liskarra, “Atzo 
goizeko ipuiñak” bilduman
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“Vidas enterradas” antzezlana 
Coliseo antzokian izango da

Klub Deportiboko mendi batzordeak antolatutako Men-
di Jardunaldien barruan, datorren martitzenean, hilaren 
16an, Deporren bertan “GPSaren oinarrizko erabilera te-
lefono mugikorrean” izenburuko ikastaroa eskainiko da. 
Jon Aranak eta Mikel Larreategik emango dituzte GPS-a  
modu egokian erabiltzeko azalpen eta aholkuak, 18:30etik 
aurrera. Ikastaroan parte hartzeko izen-ematea mendia@
deporeibar.com helbidean egin daiteke (parte-hartzaile ko-
purua mugatua izango da). “Bakoitzak bere telefonoarekin 
egingo ditu praktikak, Oruxmaps app-a erabilita”, diote an-
tolatzaileek. Mendiko ekintzetan telefonoa GPS bezala nola 
erabili erakutsiko dute, “egindako ibilbideak grabatu, beste 
batzuek egindakoak jarraitu eta mapak kontsultatuz”.

Kultura sailak jakinarazi 
duenez, Eibarko 44. Antzer-
ki Jardunaldien egitarauaren 
barruan gaurko programatu-
ta dagoen “Vidas enterradas” 
antzezlanaren emankizuna 
Coliseo antzokian izango da, 
hasieran aurreikusita zegoen 
tokian, Portalean, izan beha-
rrean. Azaldutakoaren arabera, “Portalean programatua 
zegoen lana azkenean Coliseo antzokian antzeztuko denez, 
aretora sartu aurretik takilatik pasatu beharko da jendea, 
sarrerak trukatzeko”.

Hiru argazki erakusketa zabaldu dituzte Deportiboko Ar-
gazki Taldekoek: Jose Ramon San Jose eta Juan Galdonen 
“Berlin-Munich” izenburukoa Depor tabernan ikus daite-
ke, Fernando Retolazaren lanak, berriz, Ambigu kafetegian 
daude eta Mª Carmela Rodriguezenak Portalea jatetxean. 
Martxoa osoan zehar egongo da ikustera joateko aukera.

GPS-a erabiltzen ikasteko kurtsoa

Argazki erakusketak tabernetan

Domekan, 12:00etan, “Akela-
rre” filmaren goizeko saio be-
rezia eskainiko dute Coliseoan, 
asteburuan jatorrizko musika 
onenaren Goya saria jaso zu-
ten Maite Arroitajauregi eta 
Arantzazu Callejarekin. Zapatu 
gauean egin zuten Goya sariak 
banatzeko ekitaldi berezian, 
bestalde, Donostian jaio baina 
familia eibartarra duen Jone 
Laspiurrek errebelazio akto-
re onenaren saria jaso zuen, 

“Ane”’ pelikulan egindako la-
nagatik.

Domekako emanaldi bere-
zian Goyarekin saritu dituzten 
musikari biek filmaren aurkez-
pena egingo dute. Bestela ere, 
Coliseo antzokiko ohiko zine es-
kaintzaren barruan ikus daiteke 
“Akelarre” filma asteburuan: 
zapatuan, 19:00etan; dome-
kan, 12:00etan, 16:00etan eta 
19:00etan; eta astelehenean, 
19:00etan (antzokian).

Eibarko euskaltegi biek eta 
Udaleko Euskara sailak elkar-
lanean antolatutako gaizki-
ulertu lehiaketako saridunak 
aukeratu dituzte: epaimahaiak 
Ainhoa Argoitia aukeratu du, 
“Ane dao?” pasadizoarekin. Eta 
herritarren boto gehien jaso 

dituen pasadizoa Paulino Her-
nandezen “Arrautzak itsasora” 
izan da. Antolatzaileek esan du-
tenez, euskara beste hizkuntza-
ren batekin nahastean sortu-
tako 27 gaizki-ulertu aurkeztu 
dira eta aipatutako biak saritu 
dituzte. Zorionak!

Domeka eguerdirako “Akelarre” 
filmaren emanaldi berezia 
antolatu dute Coliseo antzokian

Ainhoa Argoitia eta Paulino 
Hernandezen pasadizoak saritu 
dituzte gaizki-ulertu lehiaketan 
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Pilar Conde Conde. 103 urte. 2021-3-3.
• Luis Fernando Aristondo Gorosabel. 69 urte. 2021-3-5.
• Maribel Arrieta Aldai. 82 urte. 2021-3-5.
• Jesus Maria Ariznabarreta Larrañaga. 78 urte. 2021-3-5.
• Angel Llanos Luke. 75 urte. 2021-3-6. 
• Agapito Arrillaga Larrañaga. 95 urte. 2021-3-6.
• Libe Betolaza Mendoza. 84 urte. 2021-3-7.
• Jose M. Huestamendia Regulez. 70 urte. 2021-3-8.
• Luis Cardona Mallol. 83 urte. 2021-3-8.
• Pakita Gurrutxaga Uranga. 99 urte. 2021-3-9. 
• Adolfo Castaños Garrofe. 66 urte. 2021-3-9.

Hildakoak

• Eñaut Goienetxe Alberdi. 2021-3-6
• Arol Laci. 2021-3-6.

Jaiotakoak
BARIXAKUA 12

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 13
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

DOMEKA 14
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 15
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

MARTITZENA 16
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 17
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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

BARIXAKUA 19
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

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

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko
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

PELLO, mutil haundi. 
Domekan 9 urte 
beteko dozuz. 
Zorionak eta patxo 
potolo bat, bihotz 
bihotzez, famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Nile eta Polen 
partez.

Zorionak, CRISTINA! 
Martitzenian 11 urte 
bete zenduazen-
eta!! Musu potolo 
bat etxeko guztien 
partez!! Asko maite 
zaittugu!!

Zorionak,JULEN, bixar 
9 urte beteko dozuz-
eta. Musu haundi bat 
etxekuen eta, batez 
be, Alaitz eta Danelen 
partez.

Zorionak, IBAN, mutil 
haundi, atzo 6 urte 
egin zenduazen-eta. 
Patxo haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, ANE, 
eguaztenian 6 urte 
bete zenduazen-eta. 
Patxo asko danon 
partez

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, SARE!             
11 urte beteko dozuz-
eta matitzenian. Ondo 
ospatu! Musu haundi 
bat famielixaren 
partez!

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 13an: 16:00
• 14an: 16:00

“Raya y el último dragón”
Zuzendaria: Don Hall

1 ARETOA
• 13an: 19:00
• 14an: 19:00
• 15ean: 19:00

“Tierras altas”
Zuzendaria: Stephen Johnson

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

“Non dago Mikel?”
Zuzendaria: Amaia Merino

2 ARETOA
• 13an: 19:00
• 14an: 12:00 (antz), 16:00, 19:00
• 15ean: 19:00 (antzokia)

“Akelarre”
Zuzendaria: Pablo Agüero

Zorionak, MALEN 
Gisasola. Hillaren 
8xan 5 urte bete 
zenduazen-eta. 
Famelixaren partez.

Zorionak, ELIANA, 
martitzenian zure 
eguna izan zan-eta. 
Segi holakua izaten! 
Famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, GARAZI 
Egurrola Mugerza, 
atzo 9 urte egin 
zenduazen-eta. 
Famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, AMAIA! 
Martitzenian 7 urte 
beteko dozuz-
eta! Segi irribarre 
horrekin. Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, ELENE, 
etxeko poxpoliña! 
Astelehenian 7 urte 
beteko dozuz-eta! 
Jaso patxo potolo-
potolo bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANE! 
Astelehenian urtiak 
beteko dozuz-eta. 
Topera disfrutau zure 
eguna! Famelixaren 
eta, batez be, Xabi eta 
Mararen partez.

Zorionak, IXABA, 
hillaren 6xan 6 urte 
bete zenduazelako: 
Laztan haundi bat 
famelixa guztiaren 
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.

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

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

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

3.2. Errentan
 • Trasteroa bilatzen dut alokairuan. Tel. 
646369330. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakume euskalduna, autoarekin, 
eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta 
etxeko lanak egiteko. Ordutegi mal-
gua. Esperientziarekin. Tel. 657794652. 
Nerea.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 631980531.

 • Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak (Eusko Jaurlaritzako titulua) edo 
umeak zaintzeko, etxeak edo tailerrak 
garbitzeko eta sukaldari-laguntzaile 
bezala. Tel. 666197831.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
nagusiak zaintzeko. Laguntzaile so-
zio-sanitario tituluarekin. Esperien-
tzia handia. Tel. 660511781.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak edo umeak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 
658398474.

 • Neska euskalduna eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. Tel. 617571210.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (tituluarekin) eta etxeak edo 
pegorak garbitzeko. Tel. 633946701.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (habilitazio tituluarekin) 
etxean zein ospitalean. Tel. 602490595.

 • Neska eskaintzen da 13:00etatik au-
rrera umeak edo nagusiak zaintzeko 
(habilitazio tituluarekin). Esperientzia 
eta erreferentziak. Tel. 604120104.

 • Neska arduratsua eskaintzen da 
umeak edo nagusiak zaintzeko eta 
etxeak garbitzeko. Ordutegi malgua. 
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 
654247655. 

 • 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.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Erre-
ferentziak. Tel. 602850826.

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

 • 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. 

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

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

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Karanbola-billarra salgai, egoera eta 
prezio onean. Tel. 679060999. 

 • 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 28an 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






