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Eskutitzak Astean esanak

NARRUTIK.- Kostata, neke haundiak pasatuta. “Narrutik atarako detsaraz zor destazenok”. 
Garesti “Zahartzarian narrutik pagau eban gaztetan ha aukeria ez aprobetxatzia”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Bipedoak gara, eta bipedo baten azken aztarnak hiru milioi urte 
dauzka. Milaka urte egin ditugu biltzaile eta ehiztari gisa, eta azken 
mendean erdiak eserita lan egiten hasi dira. Ez gaude prestatu-
ta horretarako. Kalteak gutxitzeko, eserita egiten ditugun ordu 
horiek konpentsatu behar ditugu: kirol gehiago egin eta zutikako 
mugimendu patroiak erabili. Hau da: ibili, korrika, dantza edo 
igeri egin... Goizean neurri batekin jaiki eta gauean beste batekin 
oheratzea ornoarteko diskoek eragiten dute. Gerrialdean daude-
nak dira potoloenak, pisu gehiena orno lunbarrek jasotzen baitute. 
Lo egindakoan disko horiek likidoa izaten dute, ez daude trinkotu-
ta. Eta eserita ordu asko lan egitean likidoa galduz joaten dira, eta 
trinkotuz, muskulatura guztia ahultzeraino”.

IMANOL ETXEBERRIA, fisioterapeuta

"XIX. mendearen amaieran ontziak itsasadarrean gora mugitzen 
zituzten ̀ zirga´ izeneko soka luze batetik tiraka; zirgariak ziren 
horretan ziharduten andreak. Emakumeak izaten ziren zirgariak 
gehienbat, eta ofizio ankerra eta eskergaitza zen. Ez zen ondo 
ordaindutako lana eta langile klasearen azpitik zeudenek egiten 
zuten. Aurrez idien lana zen, baina meatzetara eraman zituzten 
1870eko hamarkadan, mineralak garraiatzeko behar zitzutelako. 
Hala ere, baporezko itsasontziak azaldu zirenean, 1890. urte ingu-
ruan, zirgarien lana desagertu egin zen. Jateko eta sos batzuk ate-
ratzeko beharra zuten emakumeek egiten zuten sasoi hartako lanik 
gogorren hori, benetako beharra zutenek bakarrik. Tratu txarrak 
jasaten zituzten eta garai hartan inor ez zen eskandalizatzen”.      

OLGA MACIAS, historialaria

Euskal emakume presoak

Gaur egun 31 dira Euskal Emakume Presoak, batzuk Paris inguruan, 
eta Algeciras edo Almerian beste batzuk. 31 emakume 21 kartzeletan 
barreiatuta, 14 bakartuta, bataz beste Euskal Herritik 500 km-ra, eta 
Euskal Herrian lau daude bakarrik. 

Egoera latza da Euskal Emakume Presoena, emakume izateagatik 
soilik are isolatuago eta bakartuago daudelako, eta hori ekarri nahi 
dugu gogora datorren azken ostiralean.

Bestalde, azken aldian ematen ari diren mugimenduak positiboki 
baloratu arren, onartutako presoen lekualdatze asko ez dira gauzatzen 
pandemiaren aitzakiarekin, NBEk, Europako Kontseiluak edo Osa-
sunaren Munduko Erakundeak (OME) emandako irizpideei kasurik 
egiten ez zaien bitartean, adibidez, preso gaixoak etxeratzea, e.a.

Bere gorabehera guztiekin, momentu erabakigarri batean gaude, eta 
horregatik uste dugu herri mobilizazioa inoiz baino beharrezkoagoa 
dela; egoera hau atzeraezina bihurtu behar dugu denon artean.

Datorren martxoaren 26an, 19:30ean Untzaga Plaza argiz bete behar 
dugu, geure mugikorren argiak Etxerat-en kinkeak balira bezala erabi-
liz eta, bereziki, Euskal Emakume Presoak gogoan ditugula erakutsiz.

Egin dezaiogun argia Etxerako, Elkarbizitzarako eta Bakerako 
Bideari. Izan Bidea Ibiltarien Sarea

SARE Eibar

Datorren asteko alea Aste Santu aurrekoa da

Hori dela-eta, hilaren 26an normaltasunez jasoko baduzue ere, ohikoa 
denez, Aste Santuan ez da alerik izango. Horregatik (eta badaezpada) 
jakinarazi nahi dizuegu hurrengo alea apirilaren 9an kaleratuko dugula, 
hau da, Aste Santua pasatuta. Bitarteko berri, zorion-tarte edo eskelarik 
publikatzeko asmorik baduzue, kontuan izan mesedez aipatutako data 
horiek. Eskerrik asko. 

Erredakzioa
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>>>  Debabarrena eskualdeko 
herritarren kooperatiba ener-
getikoen proiektua aurkeztu 
zuten aurreko astean Debe-
gesan Jose Ignacio Asensio 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ingurumeneko eta Obra Hi-
draulikoetako diputatuak eta 
Monica Pedreira Ingurume-
neko zuzendariak, eskualdeko 
alkate eta Udal ordezkarien 
aurrean. Azaldutakoaren ara-
bera, Aldundiko Ingurumene-
ko eta Obra Hidraulikoetako 
Departamentua ekinean ari da 
energia-sistema berrien ezar-
pena bultzatzeko. Zehazki, in-
dartu nahi dituzten sistemak 
energia berriztagarri jasanga-
rriak eta autokontsumoa au-
keratzen dituztenak eta gure 
lurraldearen kanpoko mende-
kotasun energetikoa murriztea 
helburu dutenak dira. 

Asensiok azpimarratu zue-
nez, “hain beharrezkoa den 
trantsizio energetikoa gizar-
te gisa daukagun erronketako 
bat da. Izan ere, klima-alda-
ketari aurre egiteko balio iza-
teaz gain, hori da Gipuzkoako 
62.000 etxeri baino gehiagori 

eragiten dien kalteberatasun 
energetikoa desagerrarazteko 
tresnarik onena”. 

Esandakoaren arabera, Foru 
Aldundiak eta Ekiolak elkarre-
kin lan egingo dute, “Gipuz-
koan elektrizitatea teknologia 
fotovoltaikoarekin sortzeko 
kontsumo kooperatibak sis-
tematikoki eta modu ordena-
tuan ezartzeko plangintzan, 
eta herritarrek eta erakundeek 
kooperatiba horietan parte 
hartzea bultzatu eta erraztu-
ko dute”.

>>>  Aste honetan bertan ja-
kinarazi dutenez, El Corte 
Inglesak Eibarko denda itxi 
eta bertan ekingo dio berri-
kuntza digitalerako bideari, 
asmo horrekin martxan ipiniko 
dituzten hiru proiekturekin. 
Azaldu dutenez, abiatuko du-
ten enpresa-ekimena taldeak 
digitalizazioaren alde egin-
dako apustu estrategikoaren 
barruan kokatzen da eta gaur 
egun dendan lan egiten duten 
200 bat profesionalen lanpos-
tuei eustea ahalbidetuko du. 

Esan dutenez, “proiektu 
berria datozen hilabeteetan 
gauzatuko da, hiru jarduera 
garrantzitsu abian jarrita. Ho-
riekin, El Corte Inglesak mer-
kataritza-estrategian pauso bat 
aurrera emango du, Euskadiko 
lehen ‘dark store-a’ sortuta”. 
Hau da, merkataritza elektro-
nikorako elikadura-eskaerak 
prestatzeko eta banatzeko 
zentro handi bat ipiniko dute 
martxan, Gipuzkoari, Bizkaiari 
zein Arabari zerbitzua emate-
ko. Gaineratu dutenez, Eibar 
aukeratzeko arrazoietako bat 
“hiru lurraldeetara zerbitzua 

eskaintzeko duen kokapen 
egokia” izan da. 

Bigarren enpresa proiektu 
digitala ‘contact hub’ izenekoa 
da: “Besteak beste, El Corte In-
gles eta Masmovil enpresek el-
karlanean merkaturatu duten 
mugikorrerako eta zuntzerako 
operadore berria arituko da, 
Sweno markaren pean, ope-
radore birtualak zuntz eta mu-
gikorreko telekomunikazioen 
zerbitzu bateratuen eskaintza 
osoarekin”.

Eta, bi horiekin batera, sal-
menta digitalerako gune bat 
sortuko dute, interneten ero-
sitakoa bertan jasotzeko.

Ekiola herritarren energia 
kooperatiben proiektua 
aurkeztu die eskualdeko 
alkateei Foru Aldundiak

El Corte Inglesak Eibarko 
dendan ekingo dio 
berrikuntza digitalerako 
bideari

>>>  Astelehenaz geroztik, herri barruan gidatzen den bitartean, 
ezin izango da 30 km/h-ko abiadura gainditu. Horrekin batera, 
plataforma bakarrekoak edo koexistentziakoak diren kaleetan, 
muga orduko 20 kilometrokoa izango da. Trafiko ordenantza 
aldatuta, Udalak istripu kopurua murriztea, oinezkoentzat herri 
atseginagoa izatea eta kutsadurak behera egitea lortu nahi du. 
Era berean, maiatza hasieran estatu osoan eragina izango duen 
Zirkulazio Erregelamendu Orokorraren aldaketara egokitu da 
dagoeneko Eibar.

Abiaduraren inguruko neurri berriekin batera, trafikoari era-
giten dion beste neurri berri bat sartu da indarrean: Isasi kalean 
aparkamendu-denbora mugatuko sistema (TAO) jarri da martxan.

Herri barruko gehienezko 
abiadura 30 km/h-koa da
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>>>  Udalaren Ekonomiaren 
Garapen, Enplegu eta Berri-
kuntza Sailak sustatutako Ei-
barko “ETEen Planaren” biga-
rren edizioaren emaitzarekin 
pozik daude arduradunak, 
orain dela egun batzuk plan ho-
rren emaitzaren berri emateko 
prentsaurrekoan esandakoa-
ren arabera: “2020an garatu 
den planak parte hartu duten 
Eibarko 14 industria-enpre-
sen lehiakortasun-maila epe 
labur eta ertainean hobetzen 
laguntzea zuen helburu. Era 
horretan, enpresen sendotzea 
sustatuz, enpresako arlo bakoi-

tzeko aholkularitzaren bidez”, 
azaldu zuen Alberto Albistegi 
Ekonomiaren Garapen, Enple-
gu eta Berrikuntza Saileko zi-
negotziak.

Egoeraren diagnosiak eta 
ekintza-planak egiteko Ikei 
Research & Consultancy S.A. 
aholkularitza-enpresaren la-
guntza izan dute eta, bigarren 
edizio honetan, hainbat arlotan 
(merkataritza, kudeaketa, an-
tolakuntza, enpresen ondoren-
gotza, produktuaren garapena 
eta prozesuen hobekuntza…) 
oinarritutako 64 bat proiektu 
definitu dituzte.

>>>  Eibarko Pentsionisten 
Taldeak astelehenerako ma-
nifestazioa deitu du, 12:00etan 
Untzagan hasita. Azaldu du-
tenez, “pentsiodunoi eragiten 
diguten gai desberdinak astero 
jorratzeko helburua ipini diogu 
geure buruari eta, dinamika 
horri jarraituz, asteleheneko 
mobilizazioan Iraunkortasun 
Faktorearen gaiari helduko 
diogu”.

Gogora ekarri dutenez, 
“2013. urtean Alderdi Popula-
rraren Gobernuak onartu zuen 
lege-dekretua 2019an martxan 
jartzeko asmoa zegoen, baina 
pentsiodunen mobilizazioei es-

ker epea luzatu eta 2023. urtera 
atzeratzea lortu dugu”. Horre-
gatik, herritar guztiak mobili-
zatzera animatu nahi dituzte.

Bestalde, plataforma osatzen 
dutenek, beraien pentsioen 
“aurka etengabe egiten ari di-
ren erasoen aurrean”, jarraitu 
beharreko bidea mobilizazioe-
na dela pentsatzen dute. Agin-
tariek hartzen dituzten eraba-
kien ondorioz diru-sarrerak 
behin eta berriz murrizten ari 
zaizkiela salatu nahi dute eta, 
horrekin batera, arazoa ez dela 
bakarrik pentsiodunena, gi-
zarte osoarena baino argi laga 
nahi dute.

14 industriak hartu dute parte 
ETEn Planaren 2. edizioan 

Manifestazioa  antolatu dute 
Iraunkortasun Faktorearen kontra
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>>>  Energia Berriztagarrien 
Ingeniaritzako Gradua berta-
tik bertara ikusten egon da Jose 
Ignacio Asensio Ingurumen di-
putatua, Monica Pedreira sail 
horretako zuzendariarekin, Jon 
Iraola Eibarko alkatearekin eta 
Xabier Ostolaza EHU-ko Gi-
puzkoako Ingeniaritza Esko-

lako zuzendariarekin batera. 
Bisitan Patxi Alkorta eskolako 
koordinatzaile izendatu berria-
rekin eta orain arte ardura hori 
izan duen Oihana Aristondoren 
eskutik, ikastetxeko eskaintza 
eta bertako instalazioak ezagu-
tzeko aukera izan zuten Foru 
Aldundiko ordezkariek. 

Eibarko Ingeniaritza Eskolako 
eskaintza ezagutzeko bisita

>>>  Ikasle Abertzaleek ere bat 
egin dute IKASek martxoaren 
25ean mobilizatzeko egin duen 
deialdiarekin eta 10:00etara-
ko elkarretaratzea deitu dute, 
Eibar BHI ikastetxean.Pande-
miaren harira, “Hezkuntzan ere 
autoritarismoaren gorakada” 
ematen ari dela aspalditik ari 
dira salatzen eta orain alda-
rrikapenak kalera aterako di-
tuzte. Hiru dira eskaera nagu-
siak: ikasleek ikasketa prozesua 
kudeatzeko autonomia izatea; 
ikasleria subjektu politiko gisa 
aitortzea; eta kontrol sozialera-
ko baliabide errepresibo guz-
tiak bertan behera lagatzea.

>>>  Gipuzkoako Fiskaltzak lau 
urteko zigorra eskatu du gizon 
batentzat, Eibarren 14 urteko bi 
neskatori sexu-abusuak egitea 
leporatuta. Epaiketa astelehe-
nean hastekoa zen, baina aku-
satua ez zenez agertu, gizona 
bilatu eta atxilotzeko agindua 
eman dute. 

Hainbat iturriren arabera, 
gure herriko parke batean ger-
tatu zen erasoa eta, itxura de-

nez, akusatuak bi adingabeei 
musu eman zien.

Sexu-abusuengatik 
lau urteko zigorra 
eskatu du Fiskalak

Autoritarismoaren kontrako 
ekimena deitu dute eguenerako

>>>  Emakume presoen egoera 
latza gogoratuko da martxoa-
ren 26an, hileko azken ostira-
lean. Eibarko Sarek deituta, 
19:30ean hasiko da ekimena: 
“Etxerat-en kinkeak beza-
la, geure mugikorren argiak 
piztu eta Untzaga argiz bete 
behar dugu, euskal emakume 
presoak gogoratzen ditugu-
la erakusteko”. Preso dauden 
31 euskal emakumeetatik lau 
baino ez daude Euskal Herriko 
kartzeletan.

Euskal emakume presoak 
gogoratzeko ekimena egingo da 

>>>  Martxoaren 26an egin-
go du Armeria Eskolako El-
karteak 2021eko Batzar Oro-
korra, 12:00etan eta formatu 
digitalean. Lehen zatia bazki-
deei zuzenduta egongo da eta, 
proiektuak aurkezteaz gain, 
Lehendakaritza berritzea edota 
Estatutuen egokitzapena mo-
dukoak jorratuko dituzte. Hala 
ere, bigarren zatia irekia izan-
go da: “Enpresen arteko dina-

mika parte-hartzailea egingo 
da, Marisa Arriola eta Nati-
vidad Garciarekin”. Ekitaldia 
Fernando Romay saskibaloi 
jokalari ohiaren eskutik amai-
tuko da, “El valor de la diferen-
cia” hitzaldiarekin. Informazio 
gehiagorako edo antolatutako 
ekitaldian parte hartzeko, 633 
90 93 88 telefonora deitu edota 
elkartea@armeriaeskola.eus 
helbidera mezua bidali daiteke.

Fernando Romay-ren hitzaldia 
Armeria Eskolako Batzarrean
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Eibarren 136 ostalaritza 
gune daude abian mo-
mentu honetan, eta ho-

rietako 101ek dagoeneko eman 
dute izena San Andres Elkar-
teko partaide izateko. Anto-
latzaileen asmoa arian-arian 
guzti-guztien partaidetza lor-
tzea da, Eibarko ostalari guz-
tiak talde bakar batean bildu 
daitezen.

Helburua Udalarekin eta 
beste erakunde batzuekin 
bide zuzena sortzea da, era-
bakiak hartzen laguntzeko eta 
sektorearen beharrei, arazoei 
eta kezkei une bakoitzean ir-
tenbide egokienak eman ahal 
izateko. Labur esanda, guztion 
batasuna lortu eta horrek ema-
ten duen indarraz baliatzea da 
Elkartearen asmoa. 

Sorrera
2020ko azaroaren 30ean, 
San Andres egunean, ostala-
riek bizi zuten egoera kaxkarra 
salatze aldera, manifestazioak 
egin ziren zenbait tokitan. El-

karretaratze horretan sortu zen 
talde bateratua sortzeko lehen 
zirriborro edo ideia, eta antola-
tzaileek diote “San Andres Os-
talaritza izenaz Whatsapp-eko 
taldea" sortu zutela ideia horri 
jarraipena emateko asmoare-
kin. Egun hartatik gaur arte 
lanean dihardute ostalariek 
eta pasa den igandean, hilaren 
14an, Elkartearen aurkezpen 
ofiziala egin zuten Astelena 
frontoian.

Elkarteko kideak eta gidaritza
San Andres Elkarteko kide izan 
nahi duen ostalaritza guneak 
bete beharreko baldintza ba-
karra da Eibarren kokatuta 
egotea eta taldeari ekarpen 
positiboa egiteko gogoa iza-
tea, besterik ez. Dagoeneko 101 
ostalarik egin dute elkarteare-
kin bat, eta helburua etorkizun 
hurbilean Eibarko 136 ostala-
ritza guneek izena ematea da.

Lau zonaldetan banatu dira 
Eibarko ostalaritza guneak: 
goiko aldea, Amaña, erdigu-

Hilaren 14an Astelena frontoian emandako prentsaurrekoa. MALEN ILLARRAMENDI

San Andres 
Eibarko 
Ostalaritza 
Elkartea sortu 
berri da
Pasa den domekan, hilaren 14an, goizeko 10:00etan 
Astelena frontoian egindako prentsaurrekoan aurkeztu 
zen San Andres Eibarko Ostalaritza Elkartea. 2020ko 
San Andres egunean ostalarien eskutik egindako 
manifestazioaren ondorioz sortutako ekimena da, 
ostalaritzaren batasunaren beharrari erantzuten 
diona. Elkartearen gidaritzapean hainbat ostalari 
daude, besteak beste, Aitor Bolinaga, Angel Ibarlucea, 
Oskar Treviño, Aitor Elcoro, Gari Luengo, Castor Garcia, 
Iker Iturricastillo eta David Vallejo.
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nea eta beheko aldea. Zatiketa 
hori ardatz izanda eta sektore 
horretako bost lizentzia mo-
tak aintzat hartuta, elkarteko 
zuzendaritza-batzordea osatu 
da, elkartearen gidaritzapean 
egongo dena. Erabaki horren 
helburua ostalarien kolekti-

boaren ordekaritza ahalik eta 
osoena izatea da.

Honako hauek osatzen dute 
zuzendaritza-batzordea: Ongi 
Etorri jatetxeko Iker Iturricasti-
llok, Astelena gastrotekako Da-
vid Vallejok, Zelai Bide taberna-
ko Juan Pablo Rojasek, Amesti 

tabernako Emilio Pitak, Tarte 
kafetegiko Marijo Aramberrik, 
Guridi Rugby tabernako Eva 
Eguigurenek, O´hays taberna-
ko Yara Huestamendiak, Tas 
Tas kafe-antzokiko Kike Saras-
ketak eta Eibarrooms ostatuko 
Maialen Guisasolak.

Eibartarren harrera
Eibarko herritarren artean 
“oso harrera ona” izan duela 
azpimarratzen dute antolatzai-
leek. Zer esanik ez ostalarien-
tzat, izan ere, duela urte asko 
zegoen beharrari erantzuteko 
aukera ezin hobetzat jotzen 
dute askok elkarte honen so-
rrera. Eibarko Udalak ere begi 
onez ikusten duela diote anto-
latzaileek, eta harrera oso posi-
tiboa egin diote elkarte-figura 
berriari Udaleko kideek.

Eibarko alkate berriak, Jon 
Iraolak, igandeko prentsau-
rrekoan ostalariak zoriondu 
zituen egindako lanagatik eta 
elkartearekiko babesa eraku-
tsi zuen. Horrez gain, alkateak 
bere Twitterreko kontuan ar-
giratu zuen “hiriko ostalaritza-
zerbitzuek erabat koordinatze-
ko beharrezko urratsa” zela.

Hemendik aurrera, zer?
Antolatzaileek argi daukate, 
eta hemendik aurrera gogotsu 
jarraituko dute ezarritako hel-
buruak erdiesteko lanean. Ei-

Eibarko ostalariak. MALEN ILLARRAMENDI

Eibarko Ostalaritza Elkarteko logotipoa. ANDREA GARCIA
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Eibarko ostalaritzaren beharrei 
erantzutea da, besteak beste, 
elkartearen lehentasuna eta jomuga

Asmoa arian-arian guzti-guztien 
partaidetza lortzea da, Eibarko 
ostalari guztiak talde bakar batean 
bildu daitezen

Astelena frontoian egindako bilkura. MALEN ILLARRAMENDI

barko ostalaritzaren beharrei 
erantzutea da, besteak beste, 
elkartearen lehentasuna eta 
jomuga. Etorkizunera begira, 
ostalaritzaren batasuna lortu 
eta hari eustea, eta aldi berean, 
unean uneko beharrei irtenbi-
dea ematea da asmoa.

Harremanetarako
Gaiaren inguruko edozein 
zalantza izanez gero, aurretik 
aipatutako zuzendaritza-tal-
deko kideekin harremanetan 
jarri besterik ez dago, edota el-
karteko helbide elektronikora 
idatzi daiteke: sanandreseoe@

gmail.com. Elkartean parte 
hartu edo elkarteari laguntza 
eskaini nahi dion edonor izan-
go da ongietorria.

Esker bereziak
Antolatzaileek erreportaje hau 
baliatu nahi izan dute esker 
bereziak emateko Eduardo 
Garciari, musutruk elkartea 
abian jartzeko eman duen la-
guntzagatik. Haren esperien-
tzia, profesionaltasuna eta 
konpromisoa funtsezkotzat 
hartzen dituzte antolatzaileek 
proiektuaren hasierako arra-
kastaren baitan. ■
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Pandemiak 
arrakalak handitu 
eta aldaketak 
azeleratu ditu
Pandemiak ekarri dituen oztopoak eta zailtasunak 
gaindituz, egoera eta behar berrietara egokitu behar 
izan da ...eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen 
duen XI. Euskararen Transmisioa eta Sozializazioa 
Mintegia, eta betidanik aurrez aurre izan den 
ekitaldia streaming bidez jarraitzeko aukera egon 
da aurten. Hilaren 16an, martitzena, euren etxeko 
edo lantokiko ordenagailuaren bidez jarraitu zuten 
mintegia beste urte batzuetan Euskal Herri osoko 
leku ezberdinetatik etorri ohi direnek. Eibartarrek 
aurrez aurrez parte hartzeko aukera izan zuten, beti 
ere Udaleko Batzar Aretoko aforoa errespetatuz. 
Euskararen biziberritzean eta sozializazioan 
pandemiak izan duen eraginaz jardun zuten arlo 
desberdinetako hizlariek. Nolako eragina izan du 
pandemiak, hizkuntzaren ikuspegirik, hezkuntzan, 
aisialdian, eskola-kirolean edo hedabide eta sare 
sozialetan? Zeintzuk dira azaleratu dituen arazoak 
eta zeintzuk dira erronka berriak?

Momentuan mintegiaz gozatzeko aukera izan ez 
zuenak, nahi izanez gero, ...eta kitto!-ko YouTubeko 
kanalean dauka bideo osoa argitaratuta, hizlari guztien 
testigantzak gordeta:  
https://youtu.be/PF03Ul4uZ3Q

Maialen Lujanbioren bertsoek eman zioten hasiera aurtengo Mintegiari.
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"Nola indartu ahozkoa gure 
ikastetxearen errealitatea-
ren arabera? Haibat ikerke-
ta mintzagai" hitzaldiarekin 
hasi zen martitzeneko min-
tegia. Soziolinguistika Klus-
terrean ahozkoarekiko inte-
resa aspalditik dator, "baina 
lehentasunezkoago bihurtu 
zaigu pandemiak euskeraren 
sozializazioan izaten ari duen 
eraginagatik", azaldu zuen 
Olatz Bengoetxea ikerlariak. 
Askorentzat eskola da leku ba-
karra euskeraz aritzeko, beraz,  
"pandemiak erronka gehiago 
ekarri dizkigu eta beste hain-
bat azaleratu egin dizkigu. 

Bere saioan bi proiek-
tu aurkeztu zituen Olatzek, 
"pandemia aurretik martxan 
jarritakoak, baina egoera go-
gorragoetan abiapuntu eta la-
gungarri izan daitezkeenak". 
Ikerketa horiek oso  errealita-
te soziolinguistiko desberdi-
netan egin dira. Lehenengoa, 
Bergaran izan zen. Irakasleak 
nola lagundu dezake gelan? 
Non eta nolako aukerak sor-
tzen dira ahozko euskara era-
biltzeko eta lantzeko? Behaketa 
bidezko metodologia erabili 
zuten, saioak grabatuz eta az-
tertuz. "Hasieran uste genuen 
hipotesiaren kontra, irakas-
gaiak berak ez du balditzatzen 
euskeraren presentzia. Hori 
ondorioztatu genuen. Zerk bal-
dintzatzen du, beraz, euskara-
ren presentzia? Eta hor  seku-
lako garrantzia hartzen dute 

irakasgaiaz eta irakaskuntzaz 
irakasleak duen irudikapena; 
hizkuntzaren erregulazioaz ira-
kasleak duen irudikapena eta, 
bestetik, ikasgaia bideratzeko 
esku artean dituen baliabide 
didaktikoak.

Bigarren ikerketa, "Berba-
lapiko" izenekoa, oso testuin-
guru erdaldunetan egin da, 
Barakaldo eta Muskiz inguru-
nean, begirada oinarrizko ko-
munikazio gaitasunean jarrita. 
Ikusi zen ikastetxeetan ahoz-
koaren lanketa sistematizatu 
baten beharra zegoela. Tes-
tuinguru horietan irakasleak 
ahalegin berezia egin behar 
du. Ikasleek sentitu behar 
dute komunikatzeko beha-
rra. Testuingurua gertukoa 
izan behar dute eta gozamena 
ere oso garrantzitsua da atxiki-
mendu hori lortzeko. Formatu 
laburrak behar dira eta hizkun-
tza estrategien beharra dago.

Testuinguruak, beraz, indar 
handia daukala azpimarratu 
zuen Olatzek. Zein lehetasun 
dauka ikastetxe bakoitzak? 
Zein metodologia behar du ba-
koitzak?  "Esparru asko dau-
de ahozkoan eta lehentasunak 
markatu behar dira; argi dago 
testuinguru guztietan eragin 
behar dugula. Ahozkoan era-
gingo duen hizkuntza-beta-
rurrekoak jarri behar ditugu, 
eta errealitatearen aurrean 
graduatuko ditugu". Horre-
tarako ahozkoaren lanketan 
sistematiazioa beharrezkoa da. 

"Twiterreko euskal komunita-
tearen eduki-azterketa pande-
mia garaian" ikerketa aurkez-
tu zuen Joseba Fernandez de 
Landa, EHUko HiTZ zentroko 
ikerlariak. "Sare sozialek harre-
manetarako espazio berria sor-
tu dute, harremantzeko modu 
berriak eta ikerketarako espa-
rru berriak. Hizkuntza txikia 
izan arren, datu ugari daude 
euskal komunitatean", esan 
zuen Josebak.  

Bere aurkezpenean  azal-
du zuenez, "aurretik egindako 
ikerketetan helduen artean 
politika eta aktualitate gaiak 
nabarmentzen dira, eta, gaz-
teen artean, aipatutako horiez 
gain, aisiak (kirola eta musika) 
indar handia dauka. Pandemia 
garaian egin den ikerketaren 
helburua da terminoen maiz-
tasunean aldakortasuna iden-
tifikatzea (kuantitatiboa), eta 
esanahietan aldaketak identi-
fikatzea (kualitatiboa)".

Bost momentu desberdin 
neurtu dira (ikusi beheko tau-
la), eta momentu horietan  
kontzeptu bakoitzaren maiz-
tasuna kalkulatu da. Horren 
ostean terminoen maiztasu-

naren rankinga osatu dute eta 
aldakortasun handiena eta txi-
kiena lortu duten hitzen ana-
lisia egin da.

Ondorioteako bat da plano 
ideologikoan indartsuak ziren  
zenbait kontzeptuek erabilera 
txikitu egin dela ("aurkezpen", 
"greba", "feminista", "jardunal-
di", "Altsasu", "antolatu"...); eta 
maiztasuna handitu duten zen-
bait hitz egunerokotasunean 
zehar ematen diren praktike-
kin lotuta daudela ("COVID", 
"neurri", "osasun", "pandemia", 
"txerto", "positibo", "online", 
"kasu", "zaindu", "konfinamen-
du"...). "Kontzeptu bakoitzak 
esanahi ezberdina hartu du 
momentuaren arabera", baiez-
tatu du EHUko ikerlariak.

Ondoriozta daiteke, hortaz,  
gai politiko orokorretan zen-
tratzetik, eguneroko ekin-
tzen gaineko arautzearekin 
erlazionatutako gaietara  iga-
ro duela fokua Twiterreko  ko-
munitateak. "Hitzen esanahien 
aldakortasunak ere pademia-
ren eragina isladatu du, egoera 
horrek hitzen esanahia aldatze-
ko adina indar duela erakutsiz", 
azaldu zuen Josebak.

Olatz Bengoetxea, Soziolinguistika Klusterra

“Ikasleek komunikatzeko beharra  
sentitu behar dute”

Joseba Fdez. de Landa, EHUko HiTZ zentroko ikerlaria

“Twiterren  gai politikoetatik eguneroko-
tasuneko gaietara pasatu da fokua”

Bost momentu desberdin neurtu dira.
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Libe Mimenzak esan zuen 
"kultura digitalaren konsagra-
zioa bizitzen ari garela (Insta-
gram,  Youtube, Netflix, Spo-
tify…). Euska Herria ez da irla 
bat eta euskal hedabideak ez 
gara irla bat. Gure produktuak 
sakratuak direla uste dugu eta 
hori ez da horrela. Prentsa di-
gitala da nagusi euskal herrita-
rron artean, eta ez papera. Eta 
hau barneratu beharko genu-
ke. Hekimen elkarteko heda-
bide digitalei erreparatuz gero, 
ikaragarri igo ziren martxoan, 
pandemia hasi zenean. Eztan-
da egin zuten bisitek; bikoiztu 
egin da kontsumoa kasu asko-
tan, eta irabazitakoaren zati 
bati eutsi egingo digu. Gauza 
batzuk ez dira lehengo modu-
koak izango". 

Euskeraren sozializazioaz  
hitz egiten dugunean ingu-
rune digitalean ere pentsatu 
beharko genukeela uste du, 
"hor ere bizi baikara". Betau-
rreko digitalak aipatu zituen. 
Bere ustetan hiru betaurreko 
daude: "Gizaki analogikoaren 
betaurrekoak; gizaki hibridoa 
(beste garai batzuk ezagutu 
ditugunak gaude hor), eta, az-
kenik, gizaki digitala. Kontua 
da zein betaurrekorekin ikusi 
nahi dugun gertatzen ari dena. 
Hori da datorrena, duda ba-
rik". Aurtengoa, osoki digita-
la izango den etorkizun baten 
transformaziorako azelerazio 
urtea izan dela esan zuen Li-
bek. 

Bestalde, desinformazioaren 
inguruko kezka zabala dagoela 
azaldu zue; jendeak sare so-
zialetan sentitzen du dagoela 
albiste faltsuen kantitate han-
diena. Eta gaur egungo joere-
kin jarraituz, ordainpeko albis-
teekiko hazkuntza nabarmena 
egon da azken urtean. Zerga-
tik ordaintzen dute? Marka 
bat babesteko edo edukiaren 
kalitateagatik. "Hor euskal 
komunikabideek aukera bat 
daukagu", esan zuen.

Gazteek sareak eta bestelako 
plataforma asko kontsumitzen 
dituzte geurean ere. Gero eta 
gehiago dira, Liberen esane-
tan, Facebook edo bestelako 
sare sozialak darabiltzaten he-
rritarrak albisteak jasotzeko. 
"2018tik informazio-iturri be-
zala Instagram erabiltzen du-
tenak bikoiztu egin dira adin 
tarte guztietan. Podcast-en fe-
nomenoa, bestalde, nabarmen 
hazi da azken urtean ere". 

Argi ikusten du Libek beti 
konektatuta dagoen jenderar-
terantz goazela; COVID-19ak 
+ 5G-ak portaera berriak eta 
negozio-eredu berriak ekarriko 
dituela. Lan egiteko ordenagai-
lua eta erlaxatzeko mugikorra 
erabiliko dela. Eta publizitate 
dinamikoa gora doala.

Streaming bidezko plata-
formetan Netflix da jaun eta 
jabe. "Normatiboa da, ideolo-
gizazioan ere. Kultur koloni-
zazioak zer pentsatu dexente 
ekarriko du".

Euskararen alorrean lanean 
diharduten herriko hainbat 
eragilek mahai gainean jarri zi-
tuzten pandemia sasoian euren 
proiektuak aurrera ateratzeko 
bizi izan dituzten kezkak, bel-
durrak eta sortu diren erronka 
eta oztopo berriak.  

Astixan haur eta nerabee-
kin egiten dute lan. Aisialdi-
ko  jarduerak antolatzen eta 
gestionatzen dituzte, denak 
euskaraz.  Enaitz Alberdik eta 
Alaitz Andonegik gogorarazi 
digutenez, "pandemia baino 
lehen Zaldibarko zabortegia-
rena izan genuen eta haurrak 
barruan egoten hasi ziren. 
Gero martxoa ailegatu zen; 

ikastetxeak itxi ziren eta, Uda-
larekin berba egin eta gero, 
gure programak etetea era-
baki genuen".  Pare bat asteko 
kontua izango zela pentsatu 
zuten hasieran, baina luza-
tzen ari zela ikusita, blog eta 
sare sozialen bitartez Jazinto 
Olabe ludotekako haurrekin 
eta Indianokua gaztelekuko 
nerabeekin gauzak egiten hasi 
ziren (erronkak, eskulanak, 
jolasak...). "Agian betekada 
digitala izan zen; gu ohituta 
gaude gauzak aurrez aurre egi-
ten", esan zuten. 

Zalantza eta beldur asko zeu-
den Astixako langileen artean, 
ez zekitelako zer gertatuko zen 

Libe MImenza, Euskal Hedabideen Behategia

“Arlo digitalean emandako aldaketak 
gelditzeko etorri dira”

Pandemiak euskaratik 
urrundu dituenak 
gerturatzeko gakoak 
eragileen eskutik

ASTIXAko Alaitz Andonegi eta Enaitz Alberdi.

...eta kitto! Euskara Elkarteko Maider Aranberri.
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eta udalekuak egin ahal izango 
ote ziren. "Urduritasuna na-
gusi zen eta arauak etengabe 
aldatzen ari ziren. Haurrak 
izan ziren kaltetuenak, azke-
nak kalera irteten… Soziali-
zatzeko behar handia zuten. 

Udalekuak antolatzeko 
behar handia ikusten genuen", 
azaldu zuten Astixakoek. Uda-
lekuak aurrera eramatea posi-
ble izango zen jakin gabe ere, 
aurrelana egiten hasi ziren. 
"Halako batean, ekainean, 
Foru Aldundiak udalekuak 
egiteko baimena eman zuen. 
Bi astetan gauza pila bat egin 
behar izan genituen. Azken 
momentura arte antolatzen 
ibili ginen. 300 umerekin gel-
ditu ginen". Uda  ostean ere al-
daketak egin dira, baina "ekarri 
du talde-lana sendotzea, beste 
jolas batzuk sortzea, eta mate-
rial gutxi erabilita gauza asko 
egin daitezkeela ikusi dugu".

Pandemia sasoian ere            
"Gurasoak eskolara"
Junkal Txurruka, Nerea Bei-
tia eta Jone Olaizolak Eibarko 
Udala eta herriko bi euskalte-
gien artean egiten  duten "Gu-
rasoak eskolara" proiektuaz 
jardun zuten. Egitasmo horre-
tan "gehienbat euskararekin 
harremanik izan ez duten gu-
rasoak daude. Baina badaude 
beste batzuk, bere garaian B 
ereduan ikasitakoak eta euske-
ra alde batera utzita izan dute-
nak baina umeekin behar hori 
ikusten dutenak. Hizkuntzare-
kin kontaktua izateaz aparte, 
hortik haratago doa, sozializa-
tzea ere bada".

2016an 8 talde sortu ziren,  
"baina eustea da zailena, eta 
urtetik urtera kopurua jaitsiz 
joan da", azaldu zuten.  Etxe-
ratze aginduan hiru talde mar-
txan zeuden, aurrez aurreko 
saioak zortzi laguneko taldee-
tan  jasotzen, normalean ikas-
tetxean bertan. Pandemiarekin 
egun batetik bestera testuingu-
rua aldatu egin zen. "Forma-
tua ere aldatu egin behar zen: 
online jarraitzea zen aukera. 
Batzuk ezingo zutela jarraitu 
esan ziguten.Emakumeak dira 
gehienak eta gauza jakina  da 
zaintzaz gehien arduratu di-
renak emakumeak izan dire-
la pandemian. Gainera orde-
nagailuak behar izaten dira. 
Baliabide gutxi duen jendea 
da kasu askotan. Ahula dena 
holako egoeretan ahulago 
gelditzen da". 

Ikasturte honetan, urritik 
aurrera, bi talde agertu dira, 
eskola desberdinetakoak eta 
aldez aurreko formatua berres-
kuratu dute. Aurrera begira, 
arrakala sozial  hori (emaku-
kea eta euskara) gainditzeko 
lanketa egitea ezinbestekoa 
ikusten dute.

Eskola kirolaren egoera 
pandemian
Eneko Garcia Eibarko Eskola 
Kiroleko koordinatzailea da, 
eta kirolak aisialdian betetzen 
duen lekua azpimarratu nahi 
izan zuen: "Eskola kirolak ga-
rrantzi handia du gazteen 
eta haurren sozializazioan, 
eta euskaraz egiten da. Esko-
la kirola bertan behera geratu 
izana shock handia izan zen".

Ikasturte honetan ekintzak 
berrantolatu behar izan dituz-
te. "Ikastetxe desberdineta-
koak ezin dira nahastu, zapa-
tuetako ekintzak ezin dira egin, 
kontakturik gabeko jarduerak 
izan behar dira, 15 ume baino 
gutxiagoko taldea, eta 6ko az-
pimultzoetan... Denari buelta 
eman behar izan zaio. Talde 
gehiago sortu behar izan dira 
eta aurrekontua igotzea eka-
rri du", adierazi zuen Enekok.

Horrek guztiak matrikula-
zioan beherakada nabarmena 
ekarri du: "14 aste bete behar 
ziren orain arte eta 7 bete dira, 
mozketa asko egon direlako. 
Tirabirak sortu dira erakun-
deekin, azken orduko komu-
nikazioak direla eta ezin izan 
garelako ondo komunikatu". 

Haur eta nerabeen artean 
osasunerako erakundeek ema-
ten dituzten gomedioak ez di-
rela betetzen esan zuen Ene-
kok: "Besteak beste, OME-k 
gomendatzen du egunez gu-
txienez 60 minutuko jardue-
ra fisikoa egitea, moderatua 
edo bizia. Agintariek erabakiak 
hartzen dituztenean zein iriz-
pide hartzen dituzten kontuan 
jakitea gustatuko litaidake".

Gurasoak Berbetan ...eta kitto! 
Euskara Elkartearen eskutik
Berbetan egitasmoak euskara 
giro natural eta informalean 
praktikatzeko aukera ematen 
du. Talde txikiak izaten dira 
normalean eta astean behin 
elkartzen dira. 2002an sortu-
tako egitasmoa da, baina "ur-
teekin egokitzen joan gara eta 
hainbat adar sortu dira: Gura-

soak Berbetan, Dendariak eta 
Ostalariak Berbetan...", azaldu 
zuen Maider Aranberri egitas-
moaren arduradunak.

Orain dela urte batzuk sortu 
zen Gurasoak Berbetan, "fami-
lian erabilera areagotzeko,  hiz-
kuntza gaitasuna hobetzeko, 
euskal harreman sarea sendo-
tzeko eta euskerarekiko jarrera 
positiboa sustatzeko". 

2012.etik martxan egon 
arren, 2017an beste buelta bat 
eman zitzaion. "Talde natura-
letan topatu genuen harrobi 
txiki bat. Lehengo talde natu-
rala ama batek eskatuta izan 
zen. Eskolatik irteterakoan, 
parkean, bere taldetxoarekin 
euskara egiteko konpromisoa 
hartu zuen ama horrek".  Talde 
natural hauetan bateron ba-
tek edo batzuk hartzen dute 
talde-gidaritza hori. "Doakoa 
da, irekia eta erakargarria, 
ondo pasatzeko, elkar ezagu-
tzeko. Gurasoentzako, baina 
umeentzako ere", azaldu zuen 
Maiderrek.

Pandemia iritsi zenean 
nola edo hala harreman ho-
riei eutsi behar zitzaiela iku-
si zen elkartean, "beste modu 
batzuk jorratzen hasi ginen: 
online taldeak sortu genituen 
berbalagunentzat, bingoa, 
eskulanak, magia astea, mai-
tasun bideoak… Zalantza eta 
beldur asko piztu ziren, baina 
egoera berrira moldatu behar 
izan gara eta gauza berriak egi-
teko aukerak badaudela ikasi 
dugu. Apurka-apurka normal-
tasunera ere bagoaz, esate ba-
terako, aurreko astean irteera 
egin genuen familiekin".

Eneko Garcia, Eskola Kiroleko koordinatzailea. Junkal Txurruka, Eibarko Udaleko euskara teknikaria; Udal Euskaltegiko 
Nerea Beitia eta AEK-ko Jone Olaizola.
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Zergatik erabaki zenuen Les-
bosera joatea?
Aspalditik ibili naiz Zaporea-
ki laguntzen hemen inguruan 
egin dituen ekimenetan, baina 
orain, ERTEn nagoenez, Lesbo-
sera joateko denbora izan dut. 
Probetxukoa naizela sentitzeko 
beharra nuen, eta laguntzeko 
gogoa. Gainera, pandemia-
ren ondorioz Zaporeakekoek 
jendea behar zuten Lesbosen. 
Beraz, joateko momentu apro-
posa zen.

Orain dela astebete itzuli zi-
nen. Han duzu burua oraindik?
Oroitzapen asko etortzen zaiz-
kit burura. Zaila izan da agur 
esatea. Sukaldean hainbat erre-
fuxiaturekin egiten dugu lan 
eta harreman estua sortu zen 
gure artean. Nongoak diren, 
zer bizi izan duten, nola iritsi 
diren, euren etorkizuna zein 
den… kontatu zidaten. Kontua 
da gu, gure egonaldia amaitzen 
denean, etxera itzultzen gare-
la, baina eurek han jarraitzen 
dute. Eurek ezin dute aukera-
tu. Han daude norbaitek zer 
egin dezaketen erabaki arte. 
Joko diplomatikoaren erdian 
daude eta kontuan hartu behar 
da pertsonetaz ari garela ber-
betan. Erakundeek demase-
ko astakeriak egiten dituzte: 
familiak banatu, seme-alabak 
gurasoengandik aldendu… Ba-
tzuek betirako agur esan behar 
diote elkarri.

Nongoak dira Lesbosen dau-
den errefuxiatuak?

“Egonaldia amaitzean etxera 
gatoz, baina errefuxiatuek han 
gelditzea beste aukerarik ez dute”

<<<  IÑAKI ALFAGEME  •  Sukaldaria  >>>

Greziatik iritsi berri, Iñaki Alfagemek Lesbosen bizitakoa digeritzen dihardu. Sukaldaria ogibidez, Zaporeak 
egitasmoak Lesbosen dituen sukaldeetan egon da errefuxiatu-esparruetan daudenentzat jatekoa prestatzen eta 
inoiz ahaztuko ez duen esperientzia bizi izan du.
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Lesbosen dauden gehienak Si-
riatik etorri dira, baina Afga-
nistango eta Irango lagun asko 
daude, eta baita Asia Erdial-
deko beste herrialde batzue-
takoak ere. Afrikako hainbat 
kolektibo ere badaude.

Errefuxiatuak berba abstrak-
tua dirudi, baina pertsonetaz 
ari gara. Nolakoa da euren 
errealitatea?
Oso gogorra. Batetik, iraga-
nean gauza latzak bizi izan di-
tuzte (homosexualak izateaga-
tik herrialdea laga behar izan 
dutenak daude, gerratik ihes 
egin dutenak, jazarpen poli-
tikoagatik edo erlijiosoagatik 
alde egin dutenak…). Bestetik, 
esparruetan bizi duten orainal-
dia oso gogorra da. Infernua 
da euren berbetan. Gure su-
kaldean lan egitea infernutik 
irteteko aukera bat izaten da 
eurentzat, arnas gunea. Pilatu-
ta bizi dira, ur barik, ondo elika-
tzeko aukera barik… Izugarria 
da. Eta azkenik, esan bezala, 

euren etorkizuna nahasia da, 
ez dago euren esku.

Nolako zerbitzua eskaintzen 
du Zaporeakek?
Ezin ditugu esparru osoaren 
beharrak asetu, baina orain 
gauza gehiago eskaintzen di-
tugu. Batetik, egunero 2.000 
errazio inguru eskaintzen ditu-
gu, menu orekatuak (lekaleak, 

pasta, barazkiak, fruta, ogia…). 
Eta bestetik, hilean behin jana-
ri-poltsak banatzen hasi gara 
esparru guztiko familientzat 
(garbantzuak, arroza, atuna, 
patatak...), eta astean behin es-
nea eta fruta. Oinarrizko pro-
duktuak dira, baina eurek ez 
dute lortzeko aukerarik. Kan-
potik heltzen zaiena besterik 
ezin dute eskuratu, eta horre-

gatik da garrantzitsua Zapo-
reakek hemen egiten dituen 
ekimenetan parte hartzea eta 
laguntzea. Hemengo materia-
la Lesbosera heltzen denean 
asko dela dirudi, baina bereha-
la amaitzen da, zerbitzua egu-
nero eskaini behar dugulako.

Sukaldaria izanik, zure espe-
rientzia baliagarria izan da 
hango sukaldeetan?
Han beste laguntzaile bat 
gehiago izan naiz, baina gau-
za batzuk hobetzen saiatu naiz. 
Adibidez, antolakuntzan. Ogia 
egiteko orduan, lehen egunero 
bi masa egiten baziren, pertso-
na bat hemen eta beste han ja-
rriz, hiru masa egin zitezkeela 
ikusi nuen. Hango sukaldeak 
ez dira apartekoak, baina beno, 
ondo daude. Demaseko kazo-
la erraldoiak ditugu eta indar 
handia behar da janaria mugi-
tzeko eta ez erretzeko. Ea Fagor 
Industrial edo beste norbait 
eskuzabala den eta sukalde se-
miprofesionala lagatzen digun!

ERRONKA - JANARI BILKETA

Gure laguntza ezinbestekoa 
da errefuxiatuentzat. 
Horretarako Zaporeak 
egitasmoak beste kanpaina 
bat jarriko du abian, eta 
Ermua eta Eibarren arteko 
erronka egingo da berriz.
Apirilaren 12tik 17ra Ermuan 
grano biribileko arroza 
jasoko dute eta Eibarren 
pardina dilistak. Gainera, 
Elgoibarren eta Mallabian 
ere elikagaiak jasoko dituzte, 
garbantzu pedrosillanoa 
eta hodi erako makarroiak, 
hurrenez hurren.
Horrez gain, higienerako 
materiala ere jasoko 
dute eta ostalariek 
(Casino, Belaustegi, 
Sagarra, Mendiola, Salegi, 
Baratze, Slow) emandako 
afarietarako zozketa egingo 
da (rifak euro baten).

TUPER SOLIDARIOA

Apirilaren 17an ’Tuper 
solidarioa’ ekimena 
egingo da Ermuko Orbe 
Kardenalaren Plazan, 
14:00etatik 15:00etara.
5 euro ordainduta erdia 
lentejak eta beste erdia 
arroza duten platerak 
banatuko dira, fruta pieza 
batekin.
Ermuko Jesús Sagarnarekin 
batera honen guztiaren 
antolakuntzan ibiltzen den 
Mireia Alonsoren berbetan, 
“ez dira sasoi onenak 
inorentzat, baina horrek 
ez du justifikatzen bizitza 
bat galdu, orainik gabe bizi 
eta zalantzazko etorkizuna 
duten milaka lagun alboan 
lagatzea. Egunero otordu 
bat izan dezaten ahalegindu 
behar gara”. Laguntza 
ematea ezinbestekoa da.
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“Zalantzarik baduzu, galdetu”. “Ulertzen ez baduzu, galdetu”. 
Ehunka aldiz entzun eta esan ditugu esaldi hauek. Erabateko 
espiritu eraikitzailea duten aholkuak dira. Munduko adierazpen 
zentzuzkoenak, gu, gizaki heldu burujabeok, haur edo nerabe 
ezikasi bati zuzentzen gatzaizkionean bederen. Baina zalan-
tzaren jabeak geu garenean? Ai ene! Orduan datoz arazoak.

“Ez badakizu, galdetu”. Ekuazio erraza dirudi, gure ego eta 
beldurren aldagaiak formulan txertatzen ditugun arte: “Galde-
tu? Nola galdetuko dut? Zoratu egin al zara?”. Batzuetan, egin 
behar dugun galderak gure ezjakintasuna agerian utziko duela-
koan, zalantzak irentsi eta aurrera egiten dugu isil-isilik. Beste 
batzuetan, jasoko dugun erantzuna gure gustukoa izango ez 
delako mututzen ditugu gure ezbaiak; begi itsuak, negarrik ez.

Galderak egiteari diogun 
ikara ez da gizabanakook ba-
karrik pairatzen dugun zer-
bait. Erakunde publiko eta 
politiko gehienen antolaketa 
eta funtzionamenduan erro-
tuta dagoen gaitza da. Botere 
postuetatik, eta legeak derri-
gortuta, lau urtean behin egi-
ten digute galdera bakar bat. 
Beti galdera bera. Nor nahi 
duzu zure ordezkari izatea 
hurrengo lau urteetan? Guk 
erantzuna ematen dugu, eta 
beste lau urte luzez ahotsik 
gabe geratzen gara. Ohitura 
horien aurka, joan zen astebu-
ruan herri galdeketa antolatu 
zuten Durangon. Trenbidea 
lurperatu ondoren irabazi-
tako espazio publiko berria-
ren erabilera zegoen auzitan. 
Herriaren gune garrantzitsu 

baten eraldaketari buruz, herritarrei galdetu zitzaien. A zer bu-
rugabekeria, ezta? Inbidia galanta sentitu nuen nik. 

Eibarren alkate berria daukagu: Jon Iraola. Ez ziguten gal-
detu bera gure alkate izaterik nahi ote genuen. Baina hortxe 
daukagu eta bi urte luzez izango da gure ordezkari, gure gidari. 
Jon, Eibarren aspaldidanik gaude ohituta udal gobernuraren 
erabakiak (adib. Errebal) etsipenez onartzen. Gauza bakarra es-
katzen dizut: galdetu, herriari galdetu, eta euskaraz bada hobeto.

Galdetu

"Galderak 
egiteari diogun 
ikara ez da 
gizabanakook 
bakarrik 
pairatzen dugun 
zerbait; erakunde 
publikoen 
antolaketan 
errotuta dagoen 
gaitza ere bada"

Jon Mikel Mujika
Jon Mike Mujika

Oraindik norbait jakinaren gainean ez badago, duela egun ba-
tzuk Eibarrekin lotura duten bi artistak garaikur bana eskuratu 
zuten Goya Sarietan: Maite Arroitajauregik eta Jone Laspiu-
rrek. Gainera, sare sozialetan eta komunikabideetan birala egin 
zen Maitek berak eta bere lankide Aranzazu Callejak eginda-
ko aitorpen hitzaldi abestua, Akelarre pelikulako musikari eta 
emakumeen ahizpatasunari aipu egiten ziona. Izan ere, aurten 
%50era heldu dira sarietarako emakumezko hautagaiak mar-
txoaren 8aren atarian ospatutako hitzorduan. Hala ere, Arroi-
tajauregik igande honetan Coliseoko aurkezpenean adierazi 
zuenez, urte honetakoa ameskeria hutsa izan liteke, hurrengo 
ediziorako munta handiko produkzioen etorrera aurreikusten 
delako, eta ekoizpenotan gizonezkoak izan ohi direlako ‘’bu-
ruhandi’’ gehien lortzen dituztenak. Erraldoiei eta buruhandiei 
buruz aritzeak, bestalde, jai herrikoiak gogorarazten dizkigu, 
eta badaude hainbat ikus-entzunezko tradizioaren eta anizta-
sunaren arteko talkei buruzkoak: Black is Beltza, eta Alardea, 

esaterako. Esanguratsua ere bada lan hauek guztiak gizonezkoek 
zuzenduak izatea, parekidetasuna oraindik lortzeke dagoen 
seinale. Euskal zineman erraldoi beltzak eta sorginak behar 
ditugu, baina baita edukiok hezurmamitzeko askotariko aho-
tsak ere. Sortzaileen harrobia aberastea ezinbestekoa da ilusioa 
eta errealitatea uztartzeko, eta martxoaren 8a bezalako egunek 
fantasiazko Sabbataren kutsua ez izateko.

Buruhandiak                    
eta sorginak

"Euskal zineman erraldoi beltzak 
eta sorginak behar ditugu, baina 
baita edukiok hezurmamitzeko 
askotariko ahotsak ere"

Koldo Edorta Carranza
Koldo Edorta Carranza
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Gurasoak Berbetan egitas-
moko kideak ikasturteko bi-
garren irteera egin ahal izan 
zuten zapatuan, Leintz Gatza-
gako Gatz Museoa bisitatuz. 
Hamazazpi laguneko taldea 
pozarren abiatu zen goizean 
goiz Eibartik; hamar heldu eta 
zazpi ume, segurtasun-neurri 
guztiak zainduz, autobusean 
ere tarte nahikoarekin. Egu-
raldi zoragarria lagun, Leintz 
Gatzagatik museorainoko ibil-

bide polita egin zuten, paraje 
ederrean murgilduta.

Behin museoan, eta Aitor gi-
dari bikainari esker, bertatik 
bertara ezagutu zituzten leku 
hartako istorio, pasadizo eta bi-
txikeriak,  burdin-arotik hasita 
gaur egun arteko ibilbidea egi-
nez. Adituaren hitzetan, “orain-
dik ez dakigu zein unetan ohartu 
zen gizakia ur gazia botatzen 
zuen iturriaz, baina iturriaren 
ondoan aurkitutako aztarna ar-

keologikoei esker -iberiarren 
garaiko txanponak, erromata-
rren zeramika-aztarnak, egur 
zatiak- Burdin Aroan ustiatzen 
zela badakigu”. 

Bisita gidatuaz gain, etxeko 
txikienek eurentzat propio anto-
latutako tailerrean hartu zuten 
parte: gatza kolorez margotu eta 
ontzietan sartu zuten. Museoko 
dendan ere geldialdia egin zuten 
berbalagunek, eskaintza han-
diaren artean zaila erabakitzea: 

curry-gatza, txokolate beltza 
gatzarekin, piper gorri-gatza…

Ikasturteko bigarren irteera 
izan da guraso berbalagunen-
tzat; udazkean Mallabiko Es-
takua baserria bisitatzen izan 
ziren. Egitasmoak ez du etenik, 
berbalagunek jarraitzen dute 
elkartzen, eta, egoerak uzten 
duen neurrian behintzat, …eta 
kitto! Euskara Elkarteak ere ja-
rraituko du ekintza osagarriak 
eskaintzen.

Guraso berbalagunak Gatz Museoan izan dira

Aste Santuko oporrak hartu 
baino egun batzuk lehenago 
jasoko dute LH 1-6. mailen ar-
teko ikasle guztiek martxoa-
ri dagokion alea. Oraingoan 
ere, Txikitto! hilabetekariak, 
gai eta eduki ezberdinak eka-
rriko dizkigu: Amañako ikas-
tetxeko ikasleak informatikan 
trebatzen ari dira, pandemian 
agerian gelditu ziren hainbat 
gabezia eta zailtasuni aurre 
egiteko; Portaleak berriz ere 
hartuko du aurten “Itsaspeko 
bihotzak” izeneko erakusketa 
Lehen Hezkuntzako ikasleen-
tzat; erakusketa honek genero-
berdintasunaren gaia jorratzen 
du euskarazko haur literatura-
ren bitartez; horrez gainera, ez 
dira faltako hileroko denbora-
pasak, txisteak, eskulanak edota 
errezetak. 

Apirilean, Aste Santuko opo-
rrak direla-eta, ez da alerik 
izango. Hurrengoa maiatzean 
izango da eta ikasturteko azken 
aurrekoa izango den ale horrek 
Ipurterre Ipuin Lehiaketa izan-
go du ardatz.

Txikitto!ren martxoko alea 
hurrengo astean banatuko da

Datorren asteko eguaztenean egingo du …eta kitto! Euskara 
Elkarteak Urteko batzar Nagusia. Gaur egun bizi dugun egoera 
dela-eta, elkartearen egoitzan egin beharrean Arrate Kultur Elkar-
tean egingo da batzarra (Zuloagatarren, 3), segurtasun-neurriak 
zaintzeko baldintza hobeak eskaintzen ditu-eta. 

Urteroko moduan, eta Estatutuei jarraituz, deialdi bi egingo 
dira, 19:00etan lehena eta ordu erdi geroago bigarrena. Egungo 
egoera ikusita elkarteko arduradunek 2. deialdira agertzeko deia 
egin nahi die bazkideei. Egunerako gai-zerrenda hauxe da: 2020ko 
gestio-balantzea; 2021erako egitasmoak, bazkide-kuotak eta au-
rrekontuak; galdera-erantzunak eta iradokizunak; zuzendaritza 
berriaren aukeraketa eta funtzionamendua. 

Martxoaren 24an egingo du 
...eta kitto!-k Urteko Batzarra
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Gaur egungo gizartean 
teknologia oso barnera-
tuta dugun baliabidea da 

eta, hala ere, gutxi dakigu ho-
rren atzean dauden aukera eta 
arriskuen inguruan. Ikastaroa-
ren helburua teknologiarekiko 
kontzientzia eta ikuspegi kriti-
koa duten pertsonak garatzea 
izango da, beren kabuz eraba-
kiak har ditzaketen pertsonak 
garatzeko asmoarekin.

Irakaslea
Ikastaroa bi irakaslek eskainiko 
dute: batetik, Iker Rodriguez de 
los Frailes, Pedagogia gradua, 
Psikologia masterra eta Enpre-
sen Administrazioan eta Zuzen-
daritzan graduondokoa duena, 
eta, bestetik, Mattin Solis Uitzi, 
pedagogoa dena eta IKTak eta 
konpetentzia digitalak hezkun-
tzan Graduondokoa duena.

Helburuak
Ekimenaren helburuak, bes-
teak beste, honako hauek dira: 
teknologiaren erabileraren in-
guruko hausnarketa kritikoa 

bideratzea; aplikazio mugiko-
rretan igarotzen duten denbo-
ra ikusi eta hau eztabaidatzea; 
teknologiak eskaintzen dituen 
aukera eta arriskuen berri par-
taideei ematea eta korporazio 
teknologikoek gizartean duten 
eragina aztertzea.

Edukiak
Hezkuntza eta teknologia gaia 
erdigunean jarrita, hainbat 
eduki landuko dira, hala nola, 
mobilaren erabileraren datu-
bilketa, erabileraren hausnar-
keta sakona, korporazio tekno-
logikoen eraginaren inguruko 
gogoetak, gailu teknologikoen 
pribatasuna bermatzeko ja-
rraibideak, gailu teknologi-
koak segurtasunez erabiltze-
ko urratsak, teknologia modu 
osasuntsu batean kontsumitze-
ko gomendioak eta alternatiba 
teknologikoak.

Metodologia
Metodo parte-hartzaileen bidez 
gauzatuko da proiektua, pro-
tagonistak partaideak izango 

baitira. Antolatzaileen asmoa, 
benetako datuetatik abiatutako 
hausnarketak bideratzea izan-
go da. Horregatik, jendearen 
parte-hartzea bultzatzea ezin-
bestekoa izango da. Sentsibili-
zazio saioa bi egunetan bana-
tuko dute.

Lehenengo egunean progra-
maren azalpena egingo da eta, 
horrekin batera, gaiari sarrera 
emango zaio. Helburua, jendea 
kokatzea izango da, lehenengo 
gogoeta kritikoak bideratzeare-
kin batera. Bestetik, partaide 
guztiei aplikazio bat deskar-
gatzeko eskatuko zaie, mugi-
korreko aplikazioen erabilera 

neurtzen duena. Eskuratzen 
dituzten datuak apuntatu eta 
bidali beharko dizkigute.

Bigarren saioan, datuen 
ondorioak azalduko dira eta 
horien inguruko hausnarke-
ta egingo da. Horrekin ba-
tera, erabileraren inguruko 
kontzientziazioa landuko da. 
Teknologien inguruko lanketa 
ere egingo da, aukera eta arris-
kuak azaltzearekin batera.

Matrikulazioa
Gai honetan interesa duten per-
tsona gazte nahiz heldu guztiei 
zuzenduta dago ikastaroa eta, 
baita teknologien atzean dau-
den fenomeno guztiak ezagu-
tu nahi dituzten pertsonei ere. 

ueu.eus webgunean matri-
kula-orria bete ondoren, mezu 
bat jasoko da posta elektroni-
koan, matrikularen eta ordain-
ketaren inguruko argibideekin. 
Edozein zalantza izanez gero, 
honako hau da harremaneta-
rako kontaktua: 943 82 14 26, 
markeskoa@ueu.eus (Mari 
Karmen).  ■ 

Helburua 
teknologiarekiko 
kontzientzia eta 
ikuspegi kritikoa 
duten pertsonak 
garatzea da

Hezkuntza teknologikoa: 
teknologiari buruz ikasi ez duzuna

Martxoaren 27an, zapatua, egingo da hezkuntza eta teknologiari buruzko ikastaroa Eibarko UEUren 
Ikastetxe Nagusian, 9:00etatik 15:00etara bitartean.Teknologia eta hezkuntza izango ditu ardatz  

eta Iker Rodriguez eta Mattin Solis izango dira gidariak.



Azken urteotan oso ohikoa da gazteen artean Erasmus programan parte hartu 
eta kanpora alde egitea. Atzerrian ikasi, parranda egin, lagun berriak egin, hiriak 
deskrubritu, kulturak ezagutu, hizkuntzak ikasi... Zalantzarik gabe, ideia ez da 
batere txarra. 

Gogoko 
tokian, 
aldaparik ez

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Erasmus bekak izan dira, hamarkadetan zehar, milaka ikaslerentzat mugak gainditu eta 
Europako herrialdeetan ikasteko aukera gogokoena. Aurten, ordea, COVID-19ak eragindako 
pandemiak agertoki ezberdin samarra dakar kasu honetan ere.
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MAIALEN MARTINEZ
EAZ + International Management 
Skills, Umean

“Oso esperientzia aberasgarria 
izaten ari da niretzat. Oso 
gustura nago: jende asko 
ezagutzeko aukera izaten ari 
naiz eta plan asko egiten ditut 
hemengo lagunekin”

OLATZ MANDIOLA
Industria diseinu eta Produktu 
garapeneko Ingeniaritza, Oporton

“Etxetik kanpo bizitzeak 
aukera asko eskaintzen ditu, 
eta, lagunekin biziz gero, 
konfinamendua errazagoa 
egiten dela esango nuke”

JULEN LETURIONDO
Ikus-entzunezko Komunikazioa, 
Ganten

“Noraezean ibiltzea eta Gantetik 
galtzea izan da pertsonalki 
aberasgarriena. Bakarrik 
zein lagunekin toki eta txoko 
ezberdin asko ezagutzeko 
parada izan dut”

MARINA EREÑA
Filologia alemaniarra, 
Erlangenen

“Nork bere burua ezagutzeko 
eta independentzia lortzeko 
esperientzia ezin hobea da 
herritik kanpo denboraldi 
baterako irtetea, dudarik gabe”

Zer diote mahai-inguruko kideek?

Badirudi COVID-19a mundu-
ko biztanleen artean denbora 
batez geratzeko etorri dela. 
Birusak bete-betean harra-
patu ditu Erasmus trukaketaz 
gozatzen duten milaka ikasle, 
eta egoerak eragin nabarme-
na izan du programaren non-
dik norakoan. 

Hala ere, osasun-arazoak 
eta murrizketak gorabehera, 
gazte askok beren planei eus-
tea eta Europako herrialdee-
tan mugikortasun akademi-
koa egitea erabaki dute.

Ikasturte honetako “Eras-
mus birtualak” nolabaiteko 
ika-mika sortu du ikasle uni-
bertsitarioen artean, progra-
maren funtsa ez datorrelako 
bat egungo neurriekin eta 
kontraesan handiak daude-
lako gaiaren inguruan.

Murrizketa horiek gazteon-
gan sortu dituzten iritziez jar-
duteko, Europako herrialdee-
tan egonaldia egin duten edo 
egiten diharduten gure he-

rriko unibertsitate-ikasleak 
bildu ditugu haien kanpo-ego-
naldiak gertutik ezagutzeko 
asmoz. 

Batetik, Maialen Marti-
nez 21 urteko gaztea, zeinari 
pandemiak urtebetekoa izan 
beharko lukeen egonaldia mu-
rriztu dion; sei hilabeterako 

Suediako Umea herrira joan 
da  Enpresa eta Zuzendaritza 
graduko 4.maila egitera. 

Bestetik, kontrako egoera 
bizi duen eibartarra, Olatz 
Mandiola. Ikasturte erdirako 
egonaldia egiteko aurreikus-
penarekin joan zen Oportora 
eta azkenean ikasturte osoan 

bertan geratzeko erabakia 
hartu du. Industria Diseinu 
eta Produktu Garapeneko In-
geniaritza graduko 4.mailako 
ikaslea da Olatz.

Horrez gain, Alemaniako 
Erlangen hirian bizi den Mari-
na Ereña eibartarra daukagu, 
Filologia alemaniarra graduko 
3.maila ikasten diharduena. 

Azkenik, dagoeneko espe-
rientziaz gozatu eta Eibarren 
bueltan den Julen Leturiondo. 
Bruselako Gante hirian egin 
ditu Julenek laupabost hilabe-
te Ikus-entzunezko komuni-
kazio graduko 3.maila egiten.

Murrizketak nonahi
Esan bezala, COVID-19aren 
ondoriozko nazioarteko mu-
gikortasunaren murrizketek 
ikasle-trukeei bete-betean 
eragiten dietenez, Erasmus 
esperientziaren kontzeptua 
errotik aldatu da: on line es-
kolak edo erdi-presentzialak, 
musukoaren derrigorrezko 

“Musukoa 
erdigunean eta 
garraio publikoan 
besterik ez da 
derrigorrezkoa, 
baina ezin dugu 
bizikideak ez diren 
beste inorekin 
elkartu” Marina

“Suediarrek ez 
dute hainbeste 
jenderekin 
elkartzeko 
ohiturarik, euren 
zirkulu soziala 
gurea baino askoz 
ere mugatuagoa 
da” Maialen
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erabilera, bilera pribatuak mu-
gatzea, tabernak eta diskotekak 
ixtea, 14 eguneko berrogeial-
diak… Ohiko Erasmusarekin 
zerikusirik ez duten neurriak 
daude indarrean. 

Tokian tokiko egoeraren ara-
berako erabakiak hartu dituzte 
ikasle hauek dauden herrial-
de ezberdinetan. Alemanian, 
esaterako, Marinak honela 
diosku: “Musukoa erdigunean, 
dendetan eta garraio publikoan 
besterik ez da derrigorrezkoa, 
baina ezin dugu bizikideak ez 
diren beste inorekin elkartu”. 
Suedian, aldiz, bestelako tra-
dizioak dituztela azaldu du 
Maialenek: “Suediarrek ez dute 
hainbeste jenderekin elkartze-
ko ohiturarik, euren zirkulu 
soziala gurea baino askoz ere 
mugatuagoa da, horregatik dira 
leunagoak hemengo mugak”. 
Protagonisten artean esan 
daiteke debeku zorrotzenak 
bizitzen ari dena Olatz dela, 
Oporton: “Gabonen ostean 
larrialdi-egoeran sartu zen 
herrialdea eta geroztik eraba-
teko etxealdia ezarri ziguten”. 

Haatik, murrizketak ez dira 
oztopo izan ikasleentzat espe-
rientziaz behar bezala goza-
tzeko. Lau gazteak bat datoz 
esatean osasun-krisia dela-eta 
ezin dutela Erasmus ekimena 
urtero egin ohi bezala bizi: jen-

de askorekin elkartu ez, jai edo 
festarik ezin egin, tabernak eta 
diskotekak itxita, bidaiatzeko 
muga handiak… Baina, aho 
betez diote ez direla joan izanaz 
damutzen, ezta gutxiagorik 
ere, eta atzera eginez gero, 
zalantzarik gabe hautatuko 
luketela berriro ere kanpora 
joatea. “Eibarren geratu izan 
banintz baino askoz ere bizi-
pen eta esperientzia gehiago 
bizitzen ari naiz hemen, Opor-
ton”, diosku Olatzek. Honela 
gehitu du Maialenek: “Argi 
daukat hona etortzea hartu 
dudan erabaki onena dela eta 
kontziente naiz nolako zortea 
dudan COVID garaian espe-
rientzia hau bizi ahal izanda”. 
Horrez gain, esperientzia ikas-

kuntza pertsonal gisa ikusten 
dute Julenek eta Marinak, eta 
haiek diote “kultura, hizkuntza 
eta pertsona ezberdinak eza-
gutzeko” abagune ezin hobea 
dela. Julenek, gainera, honela 
gehitu du: “Harremanak zain-
tzen, jende berria ezagutzen eta 
gizartea errespetatzen ikasten 
da egonaldian zehar”.

Batetik bestera
Nahiz eta mugikortasun-muga 
handiak indarrean egon Eu-
ropako herrialde gehienetan, 
ikasleak nola edo hala molda-
tzen dira bidaia, ibilaldi edo 
txangoak egiteko. Julenek, 
esaterako, Belgikako hainbat 
herri bizitatzeaz gain, gertuko 
herrialdeetara ere bidaiatu du, 

hala nola, Herbeheretara eta 
Alemaniara. Maialenek ere, 
nahiz eta Suediako mugak 
itxita egon, herrialde barruan 
bidaiatzeko aprobetxatu du, 
eta orain dela gutxi Laponiara 
joan zen asteburua pasatzera. 
Olatzek eta Marinak, ordea, 
osasun-egoera dela eta, alboko 
herrialdeetara besterik ezin 
izan dira joan. Hala ere, biek 
diote laster pandemiak hobera 
egingo duelako itxaropena 
dutela eta badituztela irteerak 
planifikatuta: Olatz Azore 
uharteetara joatekoa da eta 
Marinak Munichera eta Ber-
linera joateko asmoa dauka.

Gogoko tokian, aldaparik ez
Ezin hobeto azaleratzen ditu 
esaera zaharrak lau gazte 
hauen egoeraren aurrean 
dauzkaten iritziak eta jarrerak, 
murrizketak ez baitira oztopo 
izan Erasmus esperientziaz 
gozatzeko. Begi-bistakoa da 
ikasturte honetako Erasmus 
esperientzia bestelakoa eta 
bakarra izango dela, baina 
horrek ez du esan nahi ez dela 
probetxuzkoa izango, inolaz 
ere. 

Abenturaza lea  denar i 
ondo etorriko zaio hurrengo 
orrialdean gazte eibartarrok 
emandako gomendioak aintzat 
hartzea.

“Harremanak 
zaintzen, jende 
berria ezagutzen 
eta gizartea 
errespetatzen 
ikasten da 
egonaldian” Julen

“Eibarren geratu 
izan banintz baino 
askoz ere bizipen 
eta esperientzia 
gehiago bizitzen 
ari naiz hemen, 
Oporton” Olatz

Marina Ereña. ALEMANIA Maialen Martinez. SUEDIA
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Zein gomendio eman dituzte gazteek?

“Ahal izanez gero, zalantzarik 
gabe, esperientzia 

aprobetxatu behar dela uste 
dut, bizitzan behin besterik 
ezin baita aurrera eraman. 

Egonaldia berezia da, dudarik 
gabe, eta asko ikasten da.”

“Ez da etxetik kanpora 
joateko beldur izan behar. 

Osasun-egoera ona ez 
den arren, Erasmuseko 

esperientzia bizitzea 
zoragarria da. Inongo 

zalantza gabe esan dezaket 
merezi duela”

“Erasmuseko esperientziak 
onura asko dakartza: 
harremanak zaintzen 
ikasi, nork bere burua 

eraikitzen lagundu, gizartea 
errespetatzen jakin… 

Hori guztia ezin daiteke 
etxetik irten gabe ikasi, eta 
beharrezkoa ikusten dut”

“Gutxienez bizitzan behin 
egin beharreko esperientzia 

da Erasmusa. Kultura 
ezberdinak, zenbait 

hizkuntza… denetarik ikasten 
da. Aberastuta bueltatzen 

zara bizitakoaren ondoren”

MAIALEN MARTINEZ

OLATZ MANDIOLA

JULEN LETURIONDO

MARINA EREÑA

Olatz Mandiola. PORTUGALJulen Leturiondo. BELGIKA
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Inoiz pentsatu zenuen Eibarko 
alkate izango zinela?
Inoiz ez. Ez naiz anbizio handi-
ko pertsona. Udalera etortzeko 
deitu zidatenean Ingurumen 
zinegotzi modura hasi nintzen 
eta pozik nengoen. Azken ba-
tean Udalean nire herriarentzat 
lan egiten pozik nengoen. Hori 
2016ko apirilean izan zen. Eta, 
gero, Eneko Anduezak Udale-
tik kanpora lan egingo zuela 

esan zidan eta, orduan, bere 
lekura, Hirigintza sailera, ni 
joango nintzela, liberatuta. 
2017ko azaroan izan zen hori 
eta, konturatu orduko, hileak 
eta urteak pasatzen joan ziren 
eta 2019an, hauteskundeak eta 
gero, Obrak hartu nituen. Baina 
Alkatetzarena sorpresa izan zen 
niretzat, ez nuen horrelakorik 
espero, nahiz eta Miguelek Al-
katetza laga nahi zuela jakin, 

alderdiari hala adierazi zion eta. 
Horrenbeste urte eta gero, al-
kate izateari laga eta beste zer-
baitetan hasi nahi zuela azaldu 
zuen eta, beraz, erreleboa bila-
tzen hasi beharko zela. Baina, 
benetan diotsut, nik ez nuen 
sekula pentsatu errelebo hori 
ni izango nintzenik.

Nola hartu zenuen eskaintza?
Egun batean Eneko Andueza 

etorri zitzaidan, Miguelek eta 
berak nirekin bildu nahi zu-
tela esatera. Horrela, hirurok 
bakarrik bilera egiteko esan 
zidanean, burura etorri zitzai-
dan lehen gauza hankasartze 
handiren bat egin nuela izan 
zen, hamaikak eta bi esango 
zizkidatela. Baina bilera hasi 
eta beste zerbaiterako dei-
tu nindutela konturatu nin-
tzen. De los Toyosena aurrera 

Zapatu goizean Eibarko udaletxean egin zen Udalbatzan aukeratu zuten Jon Iraola Iriondo Eibarko alkate. Iraolak 
Miguel de los Toyos alderdikidearen tokia hartu du, 13 urtez alkate izan denak karguari uko egin eta gero. Beraz, 
zapatuaz geroztik, orain arte PSE-EEko bozeramaile eta Obra, Hirigintza eta Ingurumeneko zinegotzi izan den Jon 
Iraola da alkate berria, bere hautagaitzaren aldeko 9 botorekin, 11 boto zurirekin eta boto baliogabe batekin.

“Herri osoari eragingo dioten 
gaietan ados ipintzeko ahalegin 
handiagoa egin beharko genuke”

<<<  JON IRAOLA IRIONDO  •  Eibarko Alkatea  >>>

Karguari uko egin dion Miguel de los Toyosen eskutik jaso zuen aginte-makila Iraolak aurreko zapatuan egindako ezohiko bilkuran.
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zihoala, beste etapa politiko 
bati ekingo ziola, alegia, eta 
bera ordezkatzeko hautagaia 
ni nintzela. Ikaragarrizko sor-
presa hartu nuen, pentsa! Egia 
esateko, hori entzun nuenean, 
lehen erreakzioa beldurra izan 
zen. Azken batean, oso ardura 
handiko kargua da. Lana berez 
oso polita da, baina, era be-
rean, errespetu handia ematen 
duena. Bizitza goitik behera 
aldatzen dizun lanpostua da 
eta, Miguelek esandako mo-
duan, ondo pentsatuta har-
tu beharreko erabakia. Bai-
na alde onak eta txarrak, biak 
ondo neurtu eta gero, aurrera 
egin behar nuela erabaki nuen. 
Horrelako aukerak bizitzan 
behin bakarrik suertatzen dira 
eta ezin nion aukera horri ihes 
egiten utzi. Azken batean, es-
kaintzen ari zirena gauza ede-
rra zen eta ez nuen nahi beste 
zerbait erabaki eta gero damu-
tuta egoterik.

Zuk Zuzenbidea ikasi zenuen. 
Nola eta noiz hasi zinen poli-
tikarekin interesatzen?
Betidanik interesatu izan zait, 
nire familia ia guztia sozialista 
da. Orduan, politika txikitatik 
ezagutu izan dudan zerbait da. 
Politika kontuetan aktiboenak, 
nolabait esateko, aitxitxa-ama-
mak ziren, baina bestela ere, 
familian ezagutu dudan giroa 
politikaren eskutik joan da be-
tidanik. Familia barruan, ama 
izango da politikarekin lotura 
txikiena duena, bestela senide 
asko alderdi sozialistara afilia-
tuta daude. Nik ere afiliatzeko 
erabakia hartu nuenean eta, 
batez ere, hauteskunde-zerren-
dako hautagaia izateko pausoa 
eman nuenean, gogoan dau-
kat nola amak galdetu zidan 
non sartu behar nuen ba ote 
nekien. Azken batean, nik nire 
lana nuen, Eroskiko sail juridi-
koan aritzen nintzen, urte asko 
neramatzan han beharrean eta, 
gainera, oso gustora. Egia esate-
ko, pena handiarekin laga nuen 
Eroskiko lana, baina, tira, hau 
ere probatu nahi nuen.

Antzekotasunik dago Eroskin 
lehen egiten zenuen lan ho-

rren eta Udalean egiten du-
zunaren artean? Ala guztiz 
ezberdinak dira?
Eroskin egiten nuen lana oso 
teknikoa zen, azken batean ni 
teknikaria nintzen, kontratue-
kin eta horrelako kontuekin 
beti. Eta hona ailegatu nintze-
nean ere, Hirigintza saila oso 
teknikoa da, legeekin-eta zeri-
kusi handia dauka. Baina, aldi 
berean, oso ezberdinak dira 
lanak: Eroskin ni teknikaria 
nintzen bakarrik, beste batzuek 
esaten zizkidaten gauzak egiten 
nituen eta hemen, berriz, tek-
nikariek egiten dute lana eta 
nik erabakiak hartu behar di-
tut. Orduan, batez ere horretan 
ezberdintzen dira. Bestela, he-
mengo lana ez zitzaidan arrotza 
egiten, Eroskin merkataritza 
arloan aritu arren, batzuetan 
Hirigintzarekin lotutako la-
nak ere egiten nituelako. Eta 
Udalean, Hirigintza saila oso 
teknikoa da, ez dauka zeriku-
sirik Gizartekintza edo beste 
sail batzuekin. Alde horretatik 
begiratuta, ez dago horrenbes-
teko alderik. Ni gustora mol-

datzen naiz teknikoagoak di-
ren arloetan, Ingurumenean, 
Obretan, Hirigintzan… Arlo 
horiek teknikoagoak dira beste 
batzuk baino.

Orain arte Obra eta Hirigin-
tza arloetako zinegotzia izan 
zara eta, horrekin batera, In-
gurumen arloa ere zure ardu-
rapean egon da. Horrela, bo-
teprontoan, bi atalen arteko 
talka moduko bat egon daite-
keela pentsa daiteke. Ala ba-
dago gauza biak uztartzerik?
Hemen batez ere Ingurume-
narekin egon daiteke talkarik 
handiena. Ingurumena alde 
batetik doa eta Hirigintza eta 
Obrak beste batetik. Hirigintza 
eta Obrak elkarren artean osa-
garriak izaten dira, bien artean 
elkar ulertu behar izaten dute 
beti. Ingurumena, berriz, oso 
transbertsala da, lortu behar 
dena da Hirigintza eta Obra 
ataletan eragina izatea. Nik uste 
dut mentalitatearen aldaketa-
rekin eta gizartearen premiekin 
lotuta dagoela, horien eskutik 
doala. Hau da, jendeak zer nahi 

duen, nolako gauzak eskatzen 
dituen. Orain dela urte batzuk 
Ingurumena, nolabait esateko, 
ahaide pobrea zen, ez zen ia au-
rrekonturik egoten arlo horre-
tarako, jendeari ez zitzaion bat 
ere inporta, baina klima-alda-
ketaren eraginez eta baita gure 
eskaerak aldatzen joan direlako 
ere geroz eta garrantzitsuagoa 
bihurtzen ari da. Errekak eta 
itsasoa garbi egotea, baso gehia-
go izatea… lehen eskatzen ez ge-
nituen gauzak eskatzen ditugu 
orain. Horregatik, Ingurumena 
gero eta garrantzitsuagoa izan 
behar da, inguruan dituen bes-
te atal guztiei eragiten diela-
ko, azken batean. Zer esanik ez 
Hirigintzari. Une honetan Ei-
barko Hirigintza Plan Nagusia 
berrikusten ari gara eta, horren 
harira, parte-hartze prozesu bat 
egin dugu orain dela egun ba-
tzuk eta gaia Ingurumena eta 
Jasangarritasuna izan zen, hain 
zuzen ere. Beraz, Plan Nagu-
siaren oinarrizko zutabeetako 
bat Ingurumena izango da. Eta 
gauza bera gertatzen da Obren 
atalean. Bigarren kasu honetan 
nire apustu pertsonala da beste 
ezer baino gehiago. Ahal den 
neurrian, behintzat, obraren 
bat egiten dugunean dena por-
lana ez izateko ahalegina egiten 
dugu, posible denean berde-
gune pixkat sartzen saiatzen 
gara. Esperientzia pilotoak dira, 
baina ondo irtenez gero hori 
izan daiteke beste batzuentzat 
abiapuntua.

Beraz, eta zuk diozunez, Hiri-
gintza eta Obrak Ingurume-
narekin uztartzea posible da, 
ezta?
Bai, hori posible da eta, gaine-
ra, hori litzateke nire helburua, 
horrela izatea gustatuko litzai-
dake. Baina beti ez da posible. 
Edozein modutan ere, arlo ho-
rretan umeekin eskoletan egi-
ten den lana oso garrantzitsua 
da. Izan ere, Ingurumenari lo-
tutako gaietan, lehen pausoak 
eskoletan ematen dira. Haurrek 
ume-umetatik horren inguruko 
kontzientzia izan behar dute. 
Benetan mentalitate aldaketa 
gertatzea lortu nahi badugu, 
txikitatik hasi behar gara lan-

“Horrelako 
aukerak bizitzan 
behin gertatzen 
dira bakarrik, 
ezin nion ihes 
egiten utzi eta 
gero damutu ”

“Ingurumena 
eta Hirigintza 
uztartzea 
posible da eta, 
gainera, horrela 
izatea gustatuko 
litzaidake”
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tzen. Eta ez gure sasoian ger-
tatzen zen bezala, beti kurtso 
amaierarako laga eta, azkenean, 
denbora ematen bazuen, or-
duan lantzea ingurumenari 
buruzkoak. Zorionez, gauzak 
asko aldatu dira eta, gaur egun, 
ikasle guztiek lantzen dituzte 
ingurumenari lotutako gaiak, 
ikastetxe guztietan dago mar-
txan Eskolako Agenda 21 egi-
tasmoa eta, gainera, ikasleek 
parte-hartze zuzena daukate 
horretan. Eurek egin eta lan-
tzen dituzte proiektuak, pro-
posamenak egiten dituzte, uda-
letxera etortzen dira azaltzera, 
pleno berezia egiten da eta egin-
dako lanak aurkezten dizkigu-
te. Hori oso garrantzitsua da, 
ikasleak ere landu duten horren 
parte direla sentitzen dutelako. 
Alde horretatik, ikastetxeetan 
egiten ari diren lana benetan 
garrantzitsua da eta espero de-
zagun, aurrera begira ere, bide 
horretatik jarraitzea. Gainera, 
etxera joaten direnean, ikasle 
horiek dira etxekoei irakasten 
dietenak.

Orain arte, zinegotzi modura, 
hainbat arlo izan dituzu zure 
ardurapean, baina zuk Alkate 
kargua hartzearekin batera, ze-
regin eta arduretan aldaketak 
egongo direla pentsatzen dut.
Bai, hala da, gure taldearen 
barruan aldaketa batzuk egin-
go ditugu. Besteak beste, nik 
Ingurumena eta Obrak albo 
batera lagako ditut eta, aurre-
rantzean, Alberto Albistegik 
izango du bi horien ardura. Oso 
ondo moldatuko da, oso per-
tsona ordenatu eta langilea da 
eta bikain beteko du bere lana, 
zalantzarik ez daukat horretan. 
Bestalde, Ana Telleriak Gara-
pen Ekonomikoa, Enplegua 
eta Berrikuntza atalean Albis-
tegiren lekua hartuko du. Eta 
nik Hirigintzan jarraituko dut, 
besteak beste Plan Nagusiare-
kin lanean hasita gaudelako eta 
luzaroan horrekin lanean aritu-
ko garelako. Plan Nagusia oso 
transbertsala da, beste arloetan 
ere eragina izango du eta, nik 
ikusten dudan moduan, garran-
tzitsua da Udala osotasunean 
hartzen duen Alkatetzak Plan 

hori gainbegiratzea, horren ar-
dura izatea. Batez ere une ho-
netan, Plana erabat amaituta 
egon arte horren premia dagoe-
la pentsatzen dut. Eta, aipatu-
tako aldaketa horiekin batera, 
gure udal-lantaldeari kide be-
rri bat, Ander Curiel gehituko 
zaio. 24 urteko gaztea izanik, 
Kirolak eta Gazteria bere esku 
lagatzea da asmoa, bera delako 
bi horietan aritzeko egokiena. 
Batez ere Gazteriaren arloari 
behar duen bultzada emate-
ko. Izan ere, arlo horretan ba-
dago guztiz bereganatu bariko 
adin tarte bat, jada haurrak ez 
diren gazteek osatzen duten 
multzo hori. Adin kontuaren-
gatik bakarrik, guretzat asko-
tan arrotzak diren gauza asko 
berarentzat gertukoak izango 
dira. Gainera, herrigintzan in-
plikazio handia duen gaztea da 
eta, beraz, lan horretan aritzeko 
egokiena.

Alkate hasi berria izan arren, 
urteetan aritu zara Udalean 

eta, beraz, Udal politikagin-
tzan esperientzia badaukazu. 
Nolakoa da Udalbatza osa-
tzen duzuen guztien arteko 
harremana? 
Korapilatsua izaten da elkarre-
kin lanean aritzea. Baina hori 
normala da, alderdi bakoitzak 
bere interes politikoak dauzka, 
bere ideiak, konpromisoak… Eta 
horiek lortu nahian, bakoitzak 
bere aldera egiten du. Batzue-
tan zaila izaten da ados ipintzea. 
Baina hori ez da hemengo bere-
zitasun bat, toki guztietan poli-
tikan erabat hedatuta dagoen 
joera baino.

Seguruenik, hori izango da po-
litikak duen alderik zatarrena, 
etenbarik bata bestearen kon-
tra ibili beharra… 
Gaitza izaten da zerbaitetan 
ados ipintzea, askotan ados-
tasun hori lortzeko zerbaiti 
uko egin behar izaten zaio eta 
horrek galdu izanaren senti-
mendua eragiten du batzue-
tan. Enpatia izan behar dugula 

pentsatzen dut nik, ez dut uste 
aldeetako batek bakarrik arra-
zoi osoa izan dezakeenik, bes-
te aldeak ere arrazoi zati bat 
behintzat izango du, zalantza 
barik. Eta gai batzuetan, batez 
ere hiriari, herri osoari eragin 
ahal dioten gai garrantzitsuak 
tartean daudenean, talde guz-
tiak ados ipintzeko ahalegina 
egitea. Azken batean, guk he-
rriarentzat egiten dugu lan. 
Nik neuk, Alkate izendatzeare-
kin batera, nire buruan aldake-
ta garrantzitsua egin beharra 
daukat. Alkate modura, jada 
ez ditut bakarrik botoa eman 
didatenak ordezkatzen, herri-
tar guztiak baino, botua eman 
didatenak eta botua eman ez 
didatenak ere. Horregatik, he-
rriak aurrera egin dezan, elka-
rrekin lan egin behar dugula 
uste dut. Berez, alderdi guztiek 
hori nahi dugula pentsatzen 
dut, baina, horretarako, ados-
tasun kontuetan lan handia 
egin beharra daukagu orain-
dik, denok, beste alderdiek eta 
baita gureak ere. Herritarrek 
ez dute nahi gure artean beti 
demandan ibiltzea, beste zere-
ginik izango ez bagenu bezala, 
behingoz ados ipintzea nahi 
dute. Miguel beti ahalegindu 
da besteekin ados ipintzen eta 
nik ere berak hasitako bideari 
jarraitzeko asmoa daukat.

Alkate moduan, nolakoa da 
zuri gustatuko litzaizukeen 
Eibar?
Ez da errez erantzuteko modu-
ko galdera. Uste dut Eibar gaur 
egun hiri atsegina, modernoa, 
berdintasunaren aldeko hiria... 
dela, gauza on asko dauzkala 
uste dut. Herria nolakoa zen, 
industriari lotutako bere ira-
gana kontuan hartuta, herria-
ri aurpegia garbitzeko, beste 
itxura bat emateko lan han-
dia egin dela uste dut. Zerbait 
eskatzekotan, jendearentzat 
toki gehiago egotea gustatuko 
litzaidake, besteekin elkartze-
ko, pasiatzeko, eguzkia har-
tzeko… espazio gehiago iza-
tea. Badakit  lortzeko oso zaila 
dela, baina horretarako aukera 
emango duten guneak sortzeko 
lan gehiago.

“Eibarren jendearentzat toki 
gehiago egotea gustatuko 
litzaidake, elkartzeko, pasiatzeko, 
eguzkia hartzeko... ”

“Herri osoari eragin ahal dioten gai 
garrantzitsuetan ados ipintzeko 
ahalegin berezia egin beharko 
genuke alderdi guztiok”
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>>> Aurreko asteburuan junior 
mailako nesken taldeak eman 
zituen lehenengoko urratsak, 
Goierri Uglerekin etxean erraz 
galtzeko. Will Polanco eta Mi-
kel Sanchezen aginduetara jo-
katu zuen taldeak ez zuen jakin 
izan Urretxuko taldearen pre-
sioa gainditzen, "baina taldeak 
hainbat aurrerapausu eman zi-
tuen". Asteburu honetan beste 
bi taldek ekingo diote denbo-
raldiari. Aurten probintziako 
2. Mailan jokatzen duen senior 
mailako talde nagusia domeka 
goizean itzuliko da konpetiziora 
Ipurua kiroldegian, 10:15ean 
hasiko den norgehiagokan 

Goierri Modelos Ezgubari au-
rre eginez. Mikel Lekunberrik 
prestatzen duen taldeak Oiar-
tzungo Saskilagunak, DKS, 
Antigua-Luberri B eta Easo 
izango ditu aurkari hurrengo 
hilabeteotan. Eta mutilen ju-
nior mailako taldeak Orioko 
Karela kiroldegian Zast Orio 
bisitatuko du bihar 09:30ean. 
Bere multzoan beste bost talde 
izango ditu lehiakide.

Avia Eibar Saskibaloiak, bes-
talde, kirol hori praktikatu nahi 
dutenei eurekin kontaktatzeko 
aukera eskaintzen die, “entre-
namenduetara agertu eta pro-
batzen hasteko”.

Avia Eibar Saskibaloiko 
taldeak hasi dira jokatzen

>>> Aurreko domekan Ipurua 
kiroldegian jokatutako junior 
mailako judoko Gipuzkoako 
txapelketan gure herriko Ka-
lamua judo klubak hiru ordez-
kari izan zituen eta euretako 
batek, Maider Urizarrek hain 
zuzen, urrezko domina bere-
ganatu zuen eta, horrekin ba-
tera, Euskadiko txapelketa-
rako sailkatu zen. Beste biak, 

Markel Simon eta Gaizka Me-
rino, bosgarren eta zazpigarren 
postuekin konformatu behar 
izan ziren. Kalamuatik dio-
tenez, “ekitaldia bikain atera 
zen, aurreikusitako protoko-
loari jarraituta; gurekin izan 
ziren baita Jon Iraola alkate 
berria, Alberto Albistegi Kirol 
zinegotzia eta Felipe Zamakola 
Patronatoko kudeatzailea ere”.

Jon Treviño eta Alex Sarasua asteburuko izarrak waterpoloan
>>> Gure herriko senior mailako gizonezkoen talde biek eskae-
ra handiko partiduak izan zituzten azken asteburuan, emaitzei 
begira ondo amaitu zirenak. A taldeak 14-8 garaitu zuen Larrai-
na, defentsako lan onari esker neurketa osoa kontrolpean izan 
ondoren. Taldeak erakutsitako nortasuna eta Jon Treviñoren 
maisutasuna nabarmendu ziren lehian, izandako zailtasun uneei 
aurre egiteko. Bigarren taldeak Askartza C-ren igerilekuan zuen 

norgehiagoka eta meritu handiko berdinketa eskuratu zuen. 
Lehen hiru laurdenetako amaieran markagailuak bizkaitarren 
aldeko 12-6koa erakusten zuenean, Urbat B-koak gauza izan zi-
ren neurketa 12nako berdinketarekin amaitzeko. Alex Sarasuak 
berak bakarrik goletako bi herenak lortu zituen eta, zortzi horiei 
Askartzakoek kale egindako bi penaltiak gehitzen badizkiegu, 
hobeto ulertuko dugu azken laurden horretako 0-6koa

Maider Urizarrek judoko 
Gipuzkoako txapela jantzi du

>>> Aurreko zapatuan Zanbra-
nan jokatutako Diana Ehiza eta 
Arrantza Elkarteko barne-txa-
pelketan Gisasola aita-semeek 
azken urteotako bidetik jo zuten 
eta, bakoitzak bere mailan, txa-
pela jantzi zuten beste behin. 23 
ehiztari izan ziren parte hartzen 
lehia horretan eta Iñigo Gisa-

sola nagusitu zen seniorretan, 
zazpi eperrekin, Iñigo Gomez 
eta Mario Gonzalezen aurretik. 
Gomezek lau eper eta galeper 
bat bota zituen, eta Gonzalezek 
hiru eper eta bi galeper. Jose 
Luis Gisasolak, bestalde, be-
teranoen mailako txapela be-
reganatu zuen, bost eperrekin. 

Gisasolatarrak historia egiten 
jarraitzen dute Dianakoan

Gaizka Merino, Maider Urizar, Manu Agirre eta Markel Simon.

Diana txapelketan aurreneko postuetan sailkatutakoen talde-argazkia.
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>>> Gutxinaka bada ere, foba-
lleko maila batzuetako taldeek 
hasi dute denboraldi normal 
bateko jardunaldi erdietara 
ere iritsiko ez den une hone-
tan dagokien fasea jokatzera. 
Jarraian azken faseei ekingo 
diete, gauzak ondo bidean, eta 
jaitsierarik izango ez duen den-
boraldi berezi honi azken pun-
tua jarriko diote horrela. 

Esaterako, 3. Mailan jokatzen 
duen Vitoria filialari jardunal-
di bakarra falta zaio hasierako 
fasea amaitzeko eta, dagoene-

ko, sailkatuta dago igoera-pro-
mozioa jokatzeko. Hirugarren 
da bere multzoan, Urduliz eta 
Pasaiaren atzetik, eta beste 
multzoko Gernika, Reala C eta 
Sestaorekin bilatu beharko ditu 
igoerako postuak. Fagoagaren 
(argazkian) taldeak lau gol ba-
karrik jaso ditu 19 partidutan, 
baina erasoan kamuts ibili da 
eta kostatu zaio puntuak batzea.

Erregionalera pasatuta, Oho-
rezko Mailako Eibar Urko lehe-
nengo postuan dugu lau jardu-
naldi bakarrik jokatu eta gero. 

Preferentera igo berri den Ur-
kik, bestalde, aurreko astebu-
ruan jokatu zuen lehenengo 
partidua, Mondragonekin 3-0 
galtzeko Arrasaten. 1. Erregio-
nal mailako Eibartarrakek ere 
aurreko asteburuan izan zuen 
debuta, Lazkaori 2-1 irabaziz.

Gazteagoen mailetara pa-
satuz, jubeniletako Ohorezko 
Mailako Eibar hirugarren da 
sailkapenean, Athletic eta Ala-
vesen atzetik 15 jardunaldi joka-
tu ondoren, eta Euskal Ligako 
Eibar B-k 4-1 irabazi zion Ro-
mori aurtengo debutean.

Herriko hainbat foball taldek 
ekin diete liga txapelketei

>>> Gizonezkoen 1. Mailako 
taldeari ikusten zaio une ho-
netan etorkizun beltzagoa, 11 
jardunaldiren faltan jaitsiera 
postuan dagoelako eta zortea 
ere ez duelako alde izan, ahaztu 
barik orain arte jaurtitako zor-
tzi penaltitik bostetan kale egin 
duela. Oraingoan San Mames 
berrian izango dute erronka, 
etzi 14:00etan Athletic-en aur-
ka jokatu beharreko lehiarekin; 

lehen itzulian bizkaitarrak na-
gusitu ziren 1-2 Ipuruan.

Emakumezkoen talde nagu-
siak, bestalde, aurkari zailak 
izan ditu azken aldian eta, maila 
eman arren, ez du puntu asko-
rik bildu. Horregatik garran-
tzitsua izango da etzi Unben, 
11:30ean hasita, Espanyolen 
aurkako norgehiagoka (kata-
luniarrek eibartarrek baino lau 
puntu gutxiago dituzte).

Zapatuan jokatuko dute Eibar FT-ko lehenengo bi taldeek

Egutegi errazagoa du orain Eibar FT-ko emakumezkoen taldeak.
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Nolakoak dira ‘Baga, biga, 
higa’ saioak?
EÑAUT ELORRIETA: 1960. 
urteko euskal kantagintza 
berritik hasi eta gaur egune-
ra arteko euskarazko musi-
kagintzaren errepasoa egiten 
dugu, hamarkadaz hamarka-
da, eta 60. hamarkadara hel-
tzeko nondik gatozen aipatzen 
dugu. Aurten Mitxel Labege-
riren jaiotzaren mendeurrena 
bete da eta onartuta dago bere 

disko batek eman ziola hasiera 
euskal kantagintza berriari eta 
osteko guztia hor ereiten dela. 
Guk hala dela sinesten dugu, 
kate bat dela hori eta gu maila 
bat baino ez garela. Beraz, gure 
nahia da ikasleek hori guztia 
ezagutzea, ezagutzatik kontsu-
mitzera eta maitatzera pasa-
tzea, gurpil horren parte izatea 
eta, haria eten ez dadin, eurek 
ere ekarpenak egitea, etorkizu-
na euren esku dagoelako.

MIKEL MARKEZ: Horretara-
ko euskarriak ditugu aitzakia. 
Hau da, 1900. urtean euska-
raz egindako lehen grabake-
ta egin zen, baina 60. hamar-
kadara arte abestiak ahoz aho 
transmititzen ziren singleak 
agertu arte. Gero, hamarkadaz 
hamarkada, LP-ra pasa ginen 
(kantagintza protesta, zentsu-
raren amaiera), LP-tik kasetera 
(punk mugimendua, heroina, 
krisi ekonomikoa), gero CD-ra 

(musika aniztasuna) eta 2000. 
urtetik aurrera Internet da na-
gusi euskarririk gabeko sasoian. 
Beraz, bidea euskarririk gabeko 
sasoi batean hasten eta amai-
tzen dugu. Bestetik, aipatzen 
dugu hamarkada bakoitzean 
gazteak direla mugimendu 
berri bat sortzen dutenak eta, 
kate mailaz-maila, dena lotzen 
dutenak. Guri orain Labegerie 
eta Ez Dok Hamairu oso gauza 
zaharrak iruditu arren, euren 

DBHko 4. mailako ikasleek euskal musikaren inguruko ikasgai magistrala jasotzen dute urtero Mikel Markezen eta 
Eñaut Elorrietaren eskutik, ‘Baga, biga, higa’ proiektuarekin. Musikari biek gure musikaren erroetatik gaur egunera 
arteko bidaia egiten dute irudien eta doinuen bitartez, eta gure musikaren parte izanik, zuzenean abesten dute 
ikasleen gozamenerako.

“Hamarkada bakoitzean gazteak 
dira mugimendu musikal berri bat 
sortzen dutenak”

<<<  EÑAUT ELORRIETA ETA MIKEL MARKEZ  •  Musikariak >>>

Eñaut Elorrieta eta Mikel Markez aurreko eguenean izan ziren Coliseoan ’Baga, biga, higa’ saioa eskaintzen. EKHI BELAR
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sasoian oso iraultzaileak izan 
ziren, gero punkiak izan ziren 
bezala, adibidez.

Gazteentzako saioak dira. 
Beharra ikusten zenuten?
MIKEL: Mugimendu berriak 
gazteen eskutik etorriko dira 
eta horretarako garrantzitsua 
da aurretik egin dena ezagu-
tzea. Flyscheko kapak bezala, 
egiten den guztia aurretik egin 
denaren gainean egiten da, ba-
tzuetan berresteko eta beste 
batzuetan kontra egiteko, baina 
azpikorik gabe ez dago gaine-
korik. Kapaz kapa gure historia 
osatzen goaz, gizarteari unean 
uneko erantzunak ematen.
EÑAUT: Sasoi honetan gazteek 
aukera asko dituzte klik baka-
rrera. Euskal abesti bat entzuten 
dute, eta klik bat eginda milioi-
ka dolar balio duen eta oso pro-
mozionatuta dagoen munduko 
beste edozein gauza entzun de-
zakete. Horrelakoekin lehiatu 
behar dugu. Gertutasuna da 
gure abantaila, gure historia guk 
kontatzea eta kantuen bitartez 
sasoi eta herri bati lotzea. Hori 
garrantzitsua da, bestela globa-
lizazioaren olatu handi horrek 
irentsiko gaituelako ezinbes-
tean. Ematen zuen Internetek 
dena denon esku jarriko zuela, 
baina hegemoniak berdin-ber-
din sortzen direla iruditzen zait 
eta handienak txikiena irensten 
duela. Gurea bezalako herri txiki 
batek eskura dituen erremintak 
erabili behar ditu erreibindika-
tzeko eta indartzeko eta, berta-
tik bertara gazteei hau azaltzea 
interesgarria izan daiteke.

Beraz, zuek hartu duzue azal-
tzeko ardura hori?
EÑAUT: Hutsune batetik abia-

tu ginen, maila kurrikularrean 
ez zelako euskal kantagintza 
lantzen. Izan ere, abesti bat hel-
duleku erakargarria izan daite-
ke historiari edo edozein gairi 
buruz berba egiteko.
MIKEL: Literaturan badago 
bermatuta ezagutza bat. Bada-
kite klasikoak zeintzuk diren, 
Bernardo Atxaga eta horrela-
koak,  baina musikari dagokio-
nez, interes berezia duen ira-
kasle bat edo jakintza hori duen 
gurasorik ez badago, gazteek ez 
dute hori jasotzen. Eskoletan 
eskainitako hitzaldietan konta-
kizun horren beharra ikusi ge-
nuen eta horregatik hasi ginen.

Urte hauetan gazteen jarre-
ran, gustoetan… aldaketak 
igarri dituzue?
EÑAUT: Erreferentziak alda-
tzen doaz. Lehen, bazekiten 
zein zen Justin Bieber eta ez ze-
kiten zein zen Mikel Laboa; eta 
orain, badakite zein den Harry 
Styles… eta ez dakite zein den 
Mikel Laboa (barreak).
MIKEL: Ez, orain ez dakite 
nortzuk diren Hertzainak… 
edo gu geu nortzuk garen! 

Zuek ere ez?
EÑAUT: Eibarren beharbada 

bai, baina herri edo gune askoz 
erdaldunagoetan egon gara eta 
hor errealitatea beste bat da. 
Adibidez, immigrazioa handia-
goa delako. Horrelako tokietan, 
saio hauekin herri baten kul-
turaren eta historiaren lehen 
trazuak ematen dizkiegu. Gure 
eguneroko ikuspegitik ezin di-
tugu ondorio handirik atera, 
pentsatzen dugulako Euskal 
Herria guk bizi dugun errea-
litatearen araberakoa dela, 
baina ez da horrela, inondik 
inora. Errealitatea da ez dela 
euskalduna eta euskal kultu-
raren ezagutza ez dela handia, 
orokorrean.

Euskal musikak izaera pro-
pioa du?
MIKEL: Esaten dugu herri-
musika lehengo belaunaldiek 
erabili duten musika dela. Adi-
bide bat jartzearren, Eibar in-
guruko putetxeetan Elgeta tri-
kitilariak jotzen zuen. Guretzat 
trikitixa kobazuloen sasoitik 
existitzen zen musika-tresna 
da, baina ez, oso berria da, eta 
1880. urte inguruan iritsi zen 
hona. Guretzat herri musika 
da, baina berez ez da horrela. 
Errepertorioaren zati bat gurea 
zen, baina bestea Europatik 

ekarritakoa. Mugimenduan 
zegoen zerbait zen. Beraz, alde 
horretatik, tradizioarekin trai-
zio pixka bat dago. Oso gurea 
den gauza bat agian ez da oso 
gurea. Saio hauetan aipatzen 
dugu euskaraz egindako musi-
kak aurrera egingo badu, sasoi 
berrietara moldatzen jakingo 
duelako izango dela. Zentzu 
horretan ez gaude orain dela 
mende eta erdi baino ezber-
dinago.
EÑAUT: Nik esango nuke 
euskal musikak baduela izae-
ra propioa. Euskaratik sortzen 
denak nortasun propioa du. 
Bereizgarria eta unibertsala 
da aldi berean, eta saio haue-
tan horri balioa ematen dio-
gu. Gure errealitatetik mun-
dura abesten dugu. Euskaraz 
abesten dugunean sentitzen 
dut atzetik datorren zerbait 
handiago baten parte garela 
eta norabide berean bultzatzen 
dugula.
MIKEL: Horregatik, kate mai-
la berean batzen gara euskal 
kantautoreak eta euskarazko 
heavy taldeak. Agian beste kul-
tura batzuetan posible ez den 
fenomenoa da, baina gurean 
bai, euskaratik egiten dugun 
neurrian.
EÑAUT: Gainera, ez gara he-
gemonikoak. Oso potenteak 
diren bi kultura eta hizkun-
tzen erdian gaude, non hege-
monikoa neutrotzat hartzen 
den eta euskaraz sortzen de-
nari mesfidantzaz begiratzen 
zaion. Ematen du erderak ez 
duela bestelako konnotazio-
rik, neutroa dela. Zapalkuntza 
batzuekin konturatzen ez ba-
zara, hegemonia horren parte 
zarelako da (matxismoarekin 
gertatzen den bezala, adibidez).

“Euskaratik 
sortzen dena 
bereizgarria eta 
unibertsala da 
aldi berean”

“Gertutasuna da 
gure abantaila, 
gure historia guk 
kontatzea eta 
kantuen bitartez 
sasoi eta herri 
bati lotzea”
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EIBAR KLISK BATEAN

Egin putz! Indar gehiagorekin! PERIKO IRIONDO
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ANTZEZLANAK

Eibarko 44. 
Antzerki Jardunaldiak

“TEMPUS FUGIT” 

martxoak 19 (barixakua) 

Victor Jimenez-en DANTZA
Coliseoan, 19:00etan
60 minutu / Adin guztientzat
Lamov Cía. de Danza
Dantzariak: Mattia Furian, Elena Gil, Paula Rodriguez,  
David Serrano, Alain Rivero, Imanol Lopez, Jimena Martinez, 
Paiula Aragon
Zuzendaria eta koreografia: Victor Jimenez 

Abiatzea, birkokatzea, haztea, etsipenez oroitzea, sinestea. Taupa-
daka hastea. Jotzea. Iragana, etorkizuna, oraina. Negua, udaberria. 
Maitatzea, ahaztea. Bilatzea, desiratzea. Atzo, gaua, eguna, bihar, 
orain... ezer ez. Antsietatea, presa, aurrera egitea. Etenaldia, oraina, 
iheskortasuna. Hitz egitea, korrika egitea. Mina, haserrea. Mina. 
Emozioa, harridura, izua, aldaketa, ilusioa. Bilakaera. Joatea, iristea. 
Edertasuna, maitasuna, barreak. Errautsak. Ezer ez.
Obra bidaia frenetiko, zirraragarri eta mingarria da, bizitzaren ira-
gatea irudikatzen du eta bertan uzten dugun arrastoa. Tempus fugit 
edertasuna da, maitasuna da, mina da, barrea, errautsa...

Egitarau osoa 
deskargatzeko

“DON QUIJOTE SOMOS TODOS” 

martxoak 23 (martitzena) 

Jose Luis Estebanen KOMEDIA KRITIKOA
Coliseoan, 19:00etan
90 minutu
Teatro del Temple
Antzezleak: Carlos Martin, Jose Luis Esteban, 
Felix Martin, Francisco Fraguas, Minerva Arbues, 
Irene Alquezar, Gonzalo Alonso 
Zuzendaria: Carlos Martin

Lanak Mantxako herri batek, zeinaren izena inork ez duen gogoratzen, betiko 
ez desagertzeko egingo duen ahalegin eskergaren berri emango digu. Hustu-
tako Espainiaren erdian abandonatua, komunikabide eta zerbitzuak apenas 
dituena, ondare bakarra iraganean du: inoiz izan den zaldun ibiltari ospetsue-
naren jaioterria da, Mantxako On Kixoterena.
Gobernuak turismo paradorea jartzeko asmoa agertzen duenean, herriak ate-
rabidea antzemango du, eta gogor borrokatuko da ostatua bertan eraiki dadin. 
Herritarrak izaera eszeptikokoan berez, eta ironiarako joera eta zoro-puntudu-
nak izanik, egoera horren aurrean zaldun ibiltari bilakatuko dira. Eta arbaso txit 
gorenaren memoriari omen eginez, aurre egingo diete mehatxatzen dituzten 
erraldoiei, zertarako eta loria lortzeko, merezimendu osoz.
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"Nire mendiak" izeneko hitzal-
dia eskainiko duzu Coliseoan. 
Zeintzuk dira zure mendiak?
Munduko edozein mendi da 
nire mendia. Mendietan egiten 
den edozein gauza gustatzen 
zait: eskalatzea, eskiatzea... nire 
bizitza mendiaren inguruan 
mugitzen delako. Mendi jakin 
batzuen inguruan mintzatuko 
naiz, baina mendiez inguratuta 
bizi naiz eta edozein aukeratu 
ahal izango nuke. Azken boz-
pasei urteotan bizi izan ditu-
dan esperientziak kontatzen 
ditut, Karakorum eta Hima-
layan jomugan izan genituen 
mendiekin.
Zein osagai eduki behar du 
espedizio batek zuk bat egin 
dezazun?
Aldi bakoitzean zorrotzagoa 
bihurtzen zara. Hasieran edo-
zein tokira joaten nintzen, baina 

urteak aurrera doaz eta urteekin 
arraroagoa bihurtu naiz. Orain 
ez naiz edozein tokira joaten eta 
proiektua erakargarria, inte-
resgarria eta berria izan behar 
da niretzat. Ondo pentsatzen 
dut nora joan aukeratzeko or-
duan. Bidaiak merezi izatea bi-
latzen dut.
Alberto Iñurrategi eta Mikel 
Zabalzarekin ibili zara espe-
dizioetan azken aldian. Zer-
gatik eurekin?
Mendia oso antzera ulertzen du-
gulako. Gauza ezberdinak egitea 
gustatzen zaizkigu hiruroi: ez 
zaigu gustatzen mendira mate-
rial eta baliabide askorekin joa-
tea, bakarrik joatea gustatzen 
zaigu eta bitarteko gutxirekin 
eskalatzea. Eskalada minima-
listak egitea gustatzen zaigu, 
motxilan sartzen zaigunarekin 
helburuak lortzea.

Hainbatetan esan duzu zure 
helburua ez dela 14 zortzi-
milakoak igotzea edo ospea 
eskuratzea. Azken urteotan 
alpinismoak hartu duen joera 
ikusita, horren kontrakoa zara?
Zentzu batean bai. Esan be-
zala, hasieran edozein tokira 
zoaz asko pentsatu gabe, baina 
denborarekin hainbat gauzen 
inguruan hausnartzen duzu. 
Azken batean, mendi batera ez 
zoaz gailurra egitera bakarraik, 
zerbait gehiago egon behar da: 
mendi polita izan, bide inte-
resgarrikoa... Zortzimilakoe-
tan espezializatu izan banintz, 
alderdi horiek galduko nituzke 
eta mendiek zenbat metro neur-
tzen duten ikusiko nuke baka-
rrik. 14 zortzimilakoak lortzea 
erronka polita da, mendi ika-
ragarriak direlako, baina gaur 
egun masa-produktua bihurtu 

da: jende asko dabil, baliabide 
askorekin... Niri aspalditik ez 
zait gustatzen alpinismo mota 
horri jarraitzea.
Nola moldatzen zarete es-
pedizioetarako finantzazioa 
lortzeko?
Gero eta zailagoa da dirua lor-
tzea. Orain dela 20 urte alpi-
nismaoren urrezko urteak bi-
zitzeko zortea izan genuen, eta 
udalei eta enpresei gure espe-
dizioak erakargarriak iruditzen 
zitzaizkien. Orain normaltasu-
nera iritsi gara eta zaila da ba-
besleak lortzea. Lehen urtero 
ikusten genituen euskaldunen 
espedizioak Himalayan, baina 
gaur egun zaila da halako men-
dietara joatea, oso garestia de-
lako. Gaur egun baimena behar 
ez den eta, urrun egon arren, 
txikiagoak diren mendietara 
espedizio gehiago egiten dira.

“Eskalada minimalisten aldekoa 
naiz, motxilan sartzen denarekin”

JUAN VALLEJO • ALPINISTA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Iazko Eibarko Mendi Jardunaldietan zuen hitzordua mendizaleak, baina pandemiak 
bere hitzaldia eta proiekzioa urtebete atzeratu du eta, azkenean, hilaren 24an, 
datorren asteko eguaztenean, izango dira gurekin Juan Vallejo gasteiztarra eta berak 
dakarren  "Mis montañas" izenburuko lana. Coliseoan izango da, 19:00etan hasita. 
Jarraian duzue iaz berari egindako elkarrizketaren zatirik esanguratsuenak.

Udaleko Berdintasun Sailak 
eta Udal Liburutegiak elkar-
lanean antolatuta, aurten ere 
“Itsaspeko Bihotzak” areto-lite-
rarioa martxan dago Eibarren. 
Antolatzaileek azaldu dutenez, 
Galtzagorri elkarteak "Itsaspe-
ko Bihotzak” izeneko literatur 
aretoa eskaintzen dio Eibarko 
Liburutegiari. Areto literario 
honek genero-berdintasunaren 
gaia jorratzen du, euskal haur-
literaturaren bidez. Aspalditik 

dago gai honen inguruko kez-
ka, "haurrentzako ipuinek este-
reotipoak eskaintzen jarraitzen 
dutelako”.

Martxoaren 30era arte Porta-
leko erakusketa aretoan egongo 
da, ohiko ordutegian edonork 
ikustera joateko moduan. Eta, 
horrekin batera, herriko lau 
ikastetxek hartzen dute parte 
egitasmoan, Lehen Hezkuntza-
ko 4. mailako bederatzi taldere-
kin egindako bisitetan.

Itsaspeko Bihotzak areto 
literarioa hilaren 30era arte 
egongo da martxan Portalean
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Arima Berunez Ordain eta la-
gunek sortu eta abesten duten  
“Lekukoa mingainean (eus-
kaldun berriaren rapa)” kan-
tua aukeratu dute, martxoaren 
28an Eibarko AEK euskalte-
giaren eskutik Txaltxa Zelaian 
egingo den ekitaldian denok 
elkarrekin kantatzeko. Entse-
guekin hasi nahi dutenentzat, 
abestiaren hitzak eta kantua-
ren audioa eskuragarri daude 
interneten ( aek.eus/eu/bul-
tza) helbidean.

Hilaren 28ko egitaraua 
12:00etan hasiko da, grafitia 
eta bertsoekin; 12:05ean, AEK-

ren mezua irakurri eta 12:15ean 
hasiko da jende guztia batera 
kantatzen. Amaitu eta jarraian, 
12:25ean talde argazkia egin eta 
ekitaldia agurtuko da.

“Lekukoa mingainean” kantua 
abestuko da AEK euskaltegiak 
antolatutako ekitaldian

Ikasleak oporretan egongo di-
rela aprobetxatuz, Aste San-
turako tailerrak antolatu ditu 
Udalak, 4-11 urte bitarteko hau-
rrentzat. Jarduera ezberdinak 
egingo dituzte, adinaren arabe-
ra, eta hainbat txanda egongo 
dira aukeran.

Haur Hezkuntzako umeen-
tzat ekimenak Jazinto Olabeko 
ludotekan izango dira; Lehen 
Hezkuntzako 1. eta 2. maila-
koentzat haur jolasak eskai-
niko dituzte, kalean; 3. eta 4. 
mailakoek Break Dance ikasiko 
dute, Kezka Dantza taldearen 
entsegu lokalean; eta 5. eta 6. 
mailakoentzat antzerki tailerra 

prestatu dute, Portalean. Kasu 
guztietan lau txanda egongo 
dira aukeran. 

Horrez gain, LH-ko 3., 4., 
5. eta 6. mailako ikasleentzat 
robotika tailerrak antolatu di-
tuzte. Indianokua gaztelekuan 
izango dira saioak, euskeraz. 
LH-ko 3. eta 4. mailakoentzat 
“Robotikara sarrera” eskainiko 
dute eta 5. eta 6. mailakoentzat 
“LEGO Spike” robotika tailerra. 

Prezioak, ordainketa nola 
egin eta bestelako informazioa 
eibar.eus helbidean edo 943 
708 435 telefonora deituta es-
kuratu daiteke. Aurrematriku-
la hilak 22ra arte egin daiteke, 

Haurrentzat tailerrak eta 
robotika ikastaroa Aste Santuan

Emakumearen Nazioarteko 
Egunaren harira antolatu duten 
egitarauaren barruan, “Emaku-
me asmatzaileak” eta “Itsaspeko 
bihotzak” erakusketak zabaldu 
dituzte Portalean. Martxoaren 
30era arte egongo da ikusteko 
aukera. Horrez gain, astelehe-
nean “Zaintza-lanen demokra-
tizaziorantz” hitzaldia egingo 

da, 18:30ean Portalean. Eta 
eguaztenerako, “Koronbiru-
sarekin ere bidea egiten bada-
kigu” tailerra egingo da, Porta-
lean, 18:30ean. Parte hartzeko, 
aurretik izena eman beharko da 
688 85 34 40 edo  943 54 39 38 
telefono zenbakietara deituta 
edo andretxea@eibar.eus hel-
bidera mezua bidalita.

Emakume asmatzaileak 
ezagutzera emateko erakusketa

Hamaikagarrenez egingo da 
zapatuan Lore, Landare eta Zu-
haitz Azoka. Goiz osoan zehar, 
10:00etatik 14:30era egongo 
da martxan azoka, Urkizuko 
parkean, Dekolore elkartearen 
eta Udalaren eskutik. Gainera, 
haurrentzako tailerrak antola-
tu dituzte: 11:30ean prentsa-
tutako lore tailerra hasiko da 
eta 12:30ean, berriz, landareak 
nola landatu irakatsiko diete 
bertaratzen diren umeei.

Hamabi parte-hartzaile 
egongo dira: Viveros el Mon-
tañés (Tafalla), Zunoyar Lo-
rategia (Oiartzun), Islaya 
(Oiartzun), Ortuberri (Iurre-
ta), Urtinea (Usurbil), Aritz-

kurengo Tienduka (Nafarroa), 
Flores Ganchillo (Nafarroa), 
Lore Prentsatua (Donostia), 
Semillas Ecológicas (Lasarte), 
Sojo natura (Lekunberri), Sara 
Letamendia (Aizarna) eta Tis-
sus Artisautza (Atxondo). Azo-
kara eramango duten eskaintza, 
bestalde, benetan zabala izan-
go da: apaintzeko landareak, 
usain-landareak, kaktusak, 
etxe barrurako lorak, ortu eta 
lorategian haztekoak, sasoian 
sasoikoak, haziak, fruta-arbo-
lak… Horrez gain, artisau eran 
egindako bisuteria, kosmetika 
naturala eta lehortutako lorekin 
egindako koadroak erosteko 
aukera egongo da.

XI. Lore, Landare eta Zuhaitz 
Azoka antolatu dute zapatu 
goizerako Urkizuko parkean
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ZERBITZUAK

• Juan Francisco Gonzalez Almazan. 85 urte. 2021-3-11.
• Pedro Maria Atxa Arrizabalaga. 86 urte. 2021-3-13.
• Maria Augusto Fernandez. 98 urte. 2021-3-13.
• Julian Gisasola Santos. 91 urte. 2021-3-14.

Hildakoak

• Daanya Fatima Nazir Husnain. 2021-2-21.
• Eneko Elustondo Ros 2021-3-10.
• Luka Villar Garcia-Pascual. 2021-3-10.
• Arlene Satmarean Hernandez. 2021-3-10.
• Sirin Arahmane. 2021-3-11.
• Muhammad Zohan Awan. 2021-3-13.

Jaiotakoak

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

ZAPATUA 20
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

DOMEKA 21
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

ASTELEHENA 22
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 23
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUAZTENA 24
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

EGUENA 25
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 26
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

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

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

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

Zorionak, URTI!!! 
Martitzenian 31 urte 
bete zenduazen-
eta!!! Asko maite 
zaittugu. Musu haundi 
bat aitatxo, zure 
famelixaren partez!!!!

Zorionak, 
MARTIN Gallastegi, 
martitzenian 4 urte 
beteko dozuz-eta. 
Ondo pasa eguna! 
Famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, MARCO!!! 
Gaur 4 urte betetzen 
duzuz!!!! Musu 
potolua etxeko 
guztien partez!!!!

Zorionak, MARTIN! 
Atzo 6 urte bete 
zenduazen-eta. 
Ospatu merezi 
dozun bezela! 
Musu erraldoiak 
famelixakuen partez.

Zorionak, UXUE eta NEREA, zuen  
8. urtebetetzian. Ez galdu iñoiz irribarre hori. 
Musu bana etxekuen partetik.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 20an: 16:00
• 21ean: 16:00

“Kranston Ikastetxea”
Zuzendaria: Leopoldo Aguilar

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

“Inmune”
Zuzendaria: Adam Mason

2 ARETOA
• 20an: 16:00, 19:00 (antzokia)
• 21ean: 16:00, 19:00
• 22an: 19:00

“Dardara”
Zuzendaria: Marina Lameiro

ANTZOKIA
• 20an: 19:00 (2 aretoa)
• 21ean: 19:00
• 22an: 19:00

“El informe Auschwitz”
Zuzendaria: Peter Bebjak

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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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

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Bi logelako pisua behar da alokairuan 
heldu bi eta ume batentzat. Premiaz-
koa da. Gehienez 550 euro ordainduta. 
Tel. 643202848. 

 • Etxebizitza alokagai Deban Aste San-
turako. Erdialdean. 2 logelakoa. Tel. 
607180791.

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
 • Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaintzeko. Tel. 
612245673.

 • Neska euskalduna eskaintzen da, au-
toarekin, arratsaldez umeak zaintze-
ko. 14:30etik aurrera. Tel. 648625209.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Orduka. Baita asteburuetan 
ere. Tel. 635189294. 

 • 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.

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
 • Ohe artikulatua salgai. Ia erabili gabe 
eta egoera onean. Tel. 698900834. 

 • Karanbola-billarra salgai, egoera eta 
prezio onean. Tel. 679060999.  

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






