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Eskutitzak Astean esanak

NARRUTU.- Hildako animaliei larrua kendu. Gaztelerazko ‘despellejar’. “Eta bildotsa zeiñek narrutu 
bihar dau?”
Diru gabe, xemeiko barik laga. “Argixa zan jokuan, baiña majo narrutu dabe oinguan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Udaberri lehorra espero dugu, berotik ere jo dezakeena. Iazko 
udaberria lehorra izan zen oso eta, ondoren, uda kaskarra izan 
genuen; aurten ez da hainbestekorik itxaroten. Aurtengo negua, 
bestalde, urtetan euritsuenetakoa izan da, 1979tik ez duelako 
hainbeste euririk egin. Abendua epela izan zen, urtarrilean hotz 
egin zuen eta otsaila, aurrekoa parekatzeko, nahiko bero joan zen. 
Abenduari dagokionez, neurtzen hasi ginenetik eguzki gutxien 
izan den hirugarren hilabetea izan da; otsaila, aldiz, bigarren 
beroena”.

MARGARITA MARTIN, Aemet-eko ordezkaria Euskadin

"Emakume beltzek kurba gehiago dauzkate, eta EAEn askotan ez 
dute beraientzako erropa egokirik aurkitzen; kanpora joan behar 
dute produktuon bila. Ileko produkturik ere ez dago: ilea lizatu 
nahi izaten dute askok, emakume zuri baten antza izateko eta, az-
kenean, ilea hondatu baino ez dute egiten. Makillaje produkturik 
ere beltzok ez dugula kontsumitzen uste dute askok. Azal perfektua 
dugula ere esan izan dute, edo azal iluna daukagunez, makillajea ez 
zela igarriko. Edozein supermerkatutara joaten bazara, ezinezkoa 
da nire azalarentzako makillajea erostea: Internetetik erosi behar-
ko duzu, edo hiriburuetara joan... Dendetara joaten naizenean, 
agian”.      

ATIKA LAAOUAD, estilista

ABERRI EGUNA 2021

2021eko Aberri Egunari begira, Euskal Herri Batera ekimenak euskal 
herritarrei, eragileei, sindikatuei, alderdiei, Batera keinu bat egiteko 
deialdia luzatu egin digu.

Azken batean, egongo garen tokian egonik, datorren apirilaren 4an, 
12:30ean, sare sozialen zein hainbat irratien bidez Euskal Herri Batera 
ekimenak igorriko duen seinalea jarraituz, keinu bat batera egitea pro-
posatzen digu, denok batera Euskal Herri osoan kantuan egitea.

Eibarren, Untzagan, 12:30ean elkartuko gara, eta ekimenak plantea-
tzen dituen hiru kanta batera abestuko ditugu.

Ekimenak ere, aurreko egunetan eta Aberri Egunean bertan, etxeko 
leiho eta balkoietan ikurrinak eta nafar banderak ipintzera animatzen 
gaitu. Zentzu horretan, Eibarren, martxoaren 26an, ostirala, arra-
tsaldeko 18:00etatik aurrera Untzagan mahaia egongo da, aurtengo 
Aberri Eguneko adierazpena zabaltzen, eta baita ikurrinak saltzen ere.

Euskal Herria Batera ekimena. Eibar.
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Idurre Iriondo

TUTULUMENDI

>>>  Udalak Eibar Merkatari-
tza Gune Irekia (EMGI) elkar-
tearekin lankidetzan jardungo 
du aurten ere eta 38.900 euro-
ko diru-laguntza emango dio, 
hirian merkataritza sustatzeko 
jardueren urteko planarekin 
aurrera egin dezan. Lankide-
tzarako hitzarmena laster si-
natuko dutela aurreratu dute 
eta, horrekin batera, Udalak 
diruz lagunduko dituen jar-
duerak zeintzuk izango diren 
zehaztu dituzte: saltokietako 
titularrei eta langileei Salmen-
ta Teknikarien profesional-
tasun-ziurtagiriari lotuta da-
goen etengabeko prestakuntza 
ematea; Eusko Jaurlaritzak 
urtero merkatarien lanbide-
esperientzia baloratzeko egi-
ten duen deialdiaren barruan, 
dendarien gaitasuna aitortze-
ko ekintzak; eta merkatari-
tza-jarduerak aktibatzeko zein 
tokiko kontsumoa sustatzeko 
ekintzak.

Udalaren diru-laguntza-
rekin 2020an egindako jar-
dueren inguruko balantzea ere 
egin du EMGI-k eta, batez ere, 

Umeak Eskolara eta Diru-la-
guntzak Ikasleei kanpaine-
kin iaz lortu zituzten “emaitza 
onak” nabarmendu dituzte. 
Emandako datuen arabera, 
Umeak Eskolara kanpaina-
ko (3.393) eta Diru-laguntzak 
Ikasleei programako 1.409 es-
kabideak batuz gero, denda 
eta saltokietako kontsumoari 
670.000 euro inguruko ekar-
pena egin zioten kanpainek. 
Erosketa-bonuen inpaktua 
160.000 eurokoa izan dela ere 
azpimarratu dute, “eta horrek 
zuzenean egin die mesede he-
rriko merkatari txikiei”.

>>>  Gipuzkoako Hezkuntza 
Ordezkaritzak Eibarko Udalari 
adierazi dio laster hasiko dire-
la Alfa ikastetxearen eraikina 
botatzeko lanak. Hezkuntza 
sailaren oharra martitzenean 
igorri zen, astelehenean Jon 
Iraola alkateak eraikinean jen-
derik ez sartzeko eta inguruak 
txukuntzeko neurrien beharra 
aipatu ondoren. 

Alkatearen berbetan, “Alfa 
eskolaren eraikinean ekintza 
bandalikoak gertatzen dira, eta 
gazte asko sartzen dira alkohola 
edatera, gauzak apurtu eta bo-
tatzera eta sua egitera, besteak 
beste”. Alfa ikastetxea 1950. ha-
markada erdialdean sortu zen 

eta, eibartar askok bertan ikas-
ten ibili eta gero, orain dela urte 
batzuk eten zuen bere jarduera. 
Orain Hezkuntza da eraikina-
ren arduraduna.

>>>  Ertzaintzak bi gizon atxi-
lotu zituen zapatu goizaldean 
Barakaldo kaleko taberna ba-
tean, droga trafikoarengatik. 
Atxilotuei 125 gramo haxix eta 
16 gramo speed atzeman ziz-
kieten. Ertzaintzako agenteek 
adierazitakoaren arabera, goi-
zaldeko hamabi eta erdiak al-
dera joan ziren tabernara, ba-
rruan zaratak entzuten zirelako 

eta bertan bi lagun “alkohola 
edaten” aurkitu zituen. Esta-
blezimendua miatzen ari zi-
rela, agenteek zarata batzuk 
entzun zituzten sukaldearen 
atzealdean, eta hirugarren gi-
zon bat aurkitu zuten han, ez-
kutuan.  Ertzainek atxilotutako 
bi gizonak, 41 eta 43 urtekoak, 
epailearen esku laga zituzten 
domeka arratsaldean.

Udalak 38.900 euroko diru-
laguntza emango dio Eibar 
Merkataritza Gune Irekiari, 
merkataritzari laguntzeko

Laster hasiko dira Alfa 
ikastetxearen eraikina botatzen

Bi gizon atxilotu zituzten zapatu 
goizaldean, droga trafikoa egotzita
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>>>  Errebal Plataformaren 
ofizialtzetik sortu zen Erre-
bal Bizirik auzo elkarteak udal 
intereseko elkarteen erregis-
troan sartzeko eskatu dio Ei-
barko Udalari, baina, salatu 
dutenez, Udalak uko egin dio 
udal erregistroan sartzeari eta, 
beraz, erabaki horrek Hirigin-
tza Plangintzako Aholku Ba-
tzordean parte hartu ahal izatea 
galarazten dio elkarteari.

Errebal Bizirik erakundeko 
ordezkariek Udalaren erabakia 
“arbitrarioa” dela gaineratu eta 
horretarako arrazoirik ez da-
goela gogorarazi dute. Gauzak 

horrela, Berraztertzeko Erre-
kurtsoa aurkeztu dute.

"2008an sortu zenetik, Erre-
bal Bizirik elkarteak Udalare-
kin lankidetza aktiboa izan due-
la diote eta 2020an ofizialdu 
izanak lankidetza horrekin 
modu ofizialean jarraitu ahal 
izatea ahalbidetzen duela, Hiri 
Antolamenduko Plan Nagu-
si berriaren diseinuan parte 
hartuz.Hala ere, horretarako, 
beharrezkoa da Udalak Errebal 
Bizirik elkarteen erregistroan 
onartzea eta, urrats hori Eusko 
Jaurlaritzak baliozkotu arren, 
Udalak ukatu egin  digu”.

>>>  Abian da “Horian zer?”, 
edukiontzi horian zein hon-
dakin bota eta zeintzuk ez era-
kustea helburu duen kanpaina. 
Josu Arraiz Mankomunitateko 
presidentearen berbetan, “aza-
roan egindako azterketa batek 
erakutsi zuen edukiontzi ho-
rian hainbat hondakin desegoki 
agertzen direla. Horrek birzi-
klatze-prozesuan eragiten di-
tuen arazoak aztertu ondoren, 
erabaki dugu herritarrengana 
jotzea “Horian zer?” gidaliburu 
hezitzailearekin. Garrantzitsua 
da gutako bakoitzak jakitea eta 
ulertzea edukiontzi bakoitze-
ra zer bota daitekeen eta zer 

ez, gure ohiturak zuzentzeko, 
batzuetan ezjakintasuna baita 
oker birziklatzeko faktoreeta-
ko bat”. Martxoaren 28ra arte 
iraungo du kanpainak eta “Ho-
rian zer?” gidaliburua eskualde-
ko etxe guztietara banatuko da 
aste honetan, elebitan. Kanpai-
na honetan Agifes elkartearekin 
bat egin du Mankomunitateak: 
martitzen, eguazten eta barixa-
kuetan, 11:30etik 13:00era, Ur-
kizuko eta Toribio Etxebarriako 
anbulatorio pareko edukiontzi 
guneetan egongo dira elkarte-
ko kideak, herritarrei informa-
zioa helarazteko eta zalantzak 
argitzeko.

Errebal Bizirik-ek parte hartzeko 
betorik ez jartzea eskatu dio Udalari 

Mankomunitateak “Horian zer?” 
kanpaina ipini du martxan
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>>>  Bulegoa zabaldu eta hila-
betera, martxa betean ari dira 
Errebal Plaziak izango dituen 
aparkaleku eta trastelekueta-
rako eskaerak jasotzen. Orain 
dela egun batzuk emandako 
datuaren arabera, 116 eskaera 

zituzten. Errebal Plaziaren 2. 
solairuak 101 aparkaleku ditu, 
horietako 26 trastelekuarekin, 
eta emakida-erregimenean 
merkaturatuko dira. Eskaerak 
egiteko epea zabalik egongo da 
datorren apirilaren 30era arte.

>>>  Astelehenaz geroztik, Blas 
Etxebarria kalearen zati bat itxi-
ta dago, El Casco tailerraren 
eraikina eraisteko beharrean 
ari direlako. Orain dela egun 
batzuk hasi zituzten eraikina 
behera botatzen hasi aurretik 
egin beharreko  lanak eta, beste 
ezer baino lehen, zorrotenetako 
batean zegoen amiantoa berta-
tik kendu eta, neurri bereziekin, 
handik eraman zuten, eraiske-
tari ekiteko. Lantegia egon zen 
tokian etxeak egingo dituzte.

El Casco tailerra 
botatzeko lanak 
hasi dituzte

>>>  Eskualdean turismoan ari-
tzen diren enpresek Informazio 
eta Komunikazioen Teknolo-
gien (IKT) arloan dauzkaten 
premiak zeintzuk diren jaki-
teko, Debegesa Debabarrene-
ko Garapen Agentziako Turis-
mo Sailak IKTen ezarpenaren 
diagnostikoa egin zuen. Azaldu 
dutenez, “marketing digitalaren 
hainbat alderdiri buruz galde-
tu zaie, hala nola sare sozialen 
erabilerari edo beraien webgu-
neen SEO azterketari buruz. 
Ikerketa honetatik atera diren 
ondorioetatik abiatuta, mar-
keting digitala lantzeko ahol-
kularitza zerbitzua jarri dugu 
martxan orain”. 

Aholkularitza zerbitzu hori 
erabili ahal izateko, hainbat 
pausu eman behar dira: “ Lehe-
nik eta behin, SPRIren Enpresa 
Digitala programak eskaintzen 
dituen ikastaroetako batean 
izena ematea eskatzen dugu, 
marketing digitalaren hain-
bat tresna lantzen dituztenen 
artean aukeratuz. Dagoeneko 
bidali diegu horien zerrenda 
turismo enpresei”. 

Ikastaroa egiten amaitu on-
doren, orduan eska dakioke 
Debegesari aholkularitza zer-
bitzua, “ikastaroan ikusitakoa 
lantzeko eta jarraipena egiteko. 
Aholkularitza zerbitzu honek bi 

saio eta lau ordu eskaintzen ditu 
gehienez, enpresa bakoitzeko”.

Turismoarentzat urte beltza
Munduko Turismo Erakun-
dearen arabera, 2020. urtea 
turismoak ezagutu duen urterik 
okerrena izan da, erregistroak 
daudenetik, eta Debabarrenean 
ere halas izan dela azaldu dute 
Debegesatik: “Bisita kopuruak 
%55 etik %95era egin du behe-
ra, Mutriku eta Debako Turis-
mo Bulegoen datuen arabera. 
Hoteletan, sarrerak %62 jaitsi 
dira eta landa-ostatuetan %55. 
Bisitan etorritakoen artean 
gehienak EAEkoak eta Espai-
niakoak izan dira, atzerritarren 
kopurua nabarmen jaitsi baita. 
Eta ostalaritzan ere fakturazioa 
%50etik %75era jaitsi da, batez 
ere ekitaldi jendetsuak hartzen 
dituzten establezimenduetan”. 
Debabarreneko turismo-sekto-
rea batez ere enpresa txiki eta 
langile autonomoz osatuta da-
goela gaineratu dute: “Gehiene-
tan familia-enpresak dira, batez 
ere landetxe eta nekazal-etxeen 
kasuan., eta 2021erako aurrei-
kuspenak ez dira onak. Gehie-
nek ez dute espero Aste Santu-
rako jarduera berreskuratzea 
eta diru-sarrera gutxiko urtea 
izango dela uste dute, bizirau-
tearekin konformatzen dira”.

Turismo enpresentzat 
marketing digitala lantzeko 
aholkularitza zerbitzua jarri 
du martxan Debegesak

Errebal Plaziak 116 eskaera jaso 
ditu bulegoa zabaldu zutenetik

>>>  Udal Kirol Patronatotik 
jakinarazi dutenez, hezetasuna 
kentzeko egingo dituzten lanak 
direla eta, Ipuruako igerilekuak 
itxita egongo dira astelehene-
tik aurrera, apirilaren 1era arte 
(martxoaren 29an, 30ean, 31n 
eta apirilaren 1ean). 

Ipuruako 
igerilekua itxiko 
dute astelehenean
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ASTE SANTUA

Aste Santuko oporren ata-
rian, neurri murriztai-
leak aztertzeko Euska-

diko Babes Zibileko Planaren 
Aholku Batzordearen (LABI) 
bilera egitekoa zen eguaztenean, 
baina, azkenean, Urkulluk ez 
zuen bilerarik deitu, Aste San-
tuan ere orain arteko neurriei 
eutsiko zitzaiela gaineratuta. 
Hala ere, horren berri eman eta 
ordu gutxira, atzo goizean ira-
garri zuen Urkulluk LABIren 
bilera gaur arratsalderako dei-
tuko zuela, murrizketa berriak 
aztertzeko.

Atzo goizean, Legebiltzarrera 
ailegatzean egin zituen adieraz-
penen arabera, Aste Santuan 
mugikortasuna murrizteko au-
kera dago, “baldin eta koronabi-
rusaren intzidentziak goranzko 
joerari eusten badio”.

Lehendakariak iragarri zue-
nez, COVID-19aren kontrako 
neurriak datozen 20 eguneta-
rako “gogortzeko” aukera az-
tertzen ari dira. Besteak beste, 
itxitako espazioen ordutegiak 

mugatzea edo udalerriaren edo 
lurralde historikoaren arabe-
rako konfinamendu perime-
tralak berriro ezartzea moduko 
neurriak hartu ala ez erabakiko 
dute gaur, 16:30etan hasiko den 
bileran.

Lehendakariak agintarien ar-
tean kezka nagusi dela ere esan 
zuen, “datuek nabarmen oke-
rrera egin dutelako”. Kazetariei 
egindako adierazpenetan gogo-
ra ekarri zuen alarma egoerak ez 
diela erkidegoei etxeratze ordua 
aldatzeko aukerarik ematen, eta 
intzidentzia handiko eremue-
tan ezin dituztela tabernak itxi, 
EAEko Justizia Auzitegi Nagu-
siaren ebazpenagatik.

Bestalde, Aste Santurako 
onartu zituzten neurri mu-
rriztaileak bere horretan man-
tenduko ditu Espainiako Go-
bernuak. Izan ere, Lurraldeen 
arteko Osasun Kontseiluak Aste 
Santurako plana mantentze-
ko erabakiaren berri eman du 
aste honetan, aurretik hainbat 
komunikabidetan Osasun Mi-

nisterioak etxeratze agindua eta 
funtsezkoak ez diren jarduerak 
amaitzeko ordutegia 20:00eta-
ra aurreratzea proposatu behar 
zuela zabaldu bazuten ere. 

Besterik erabaki ezean, mo-
mentuz hauek dira Euska-
din indarrean dauden neurri 
murriztaileak: mugikorta-
sun askea Euskadi osoan. 
Hau da, euskal herritarrak 
askatasunez joan ahal izango 
dira erkidegoko udalerri des-
berdinetara. Orain arte be-
zala, tabernek eta jatetxeek 
06:00etatik 20:00etara 
bitartean soilik jarraituko 
dute zabalik, eta terrazetan 
% 50eko eta % 100eko barne-
edukiera izango dute. Pertso-
na guztiek eserita egon behar 
dute, eta ezin da barran kon-
tsumitu. Bilerak lau lagune-
koak izango dira gehienez. 
Horrez gain,  22:00etatik 
06:00etara bitartean etxe-
ratzeko agindua dago. Eta 
dendak 21:00etarako itxita 
egon beharko dira. ■

Datuek okerrera 
egin dutela 
eta, neurri 
murriztaileak 
gogortzeko 
aukera aztertzen 
ari dira

Zalantzaz betetako oporrei begira
Pandemia gure artean zabaltzen hasi aurretik, Aste Santuko oporrak prestatzerako orduan, eguraldia izaten zen 

askorentzat kezka nagusia. Osasun-larrialdiaren eraginez, iaz ez zen Aste Santuko jai egunak aprobetxatzeko 
aukerarik egon. Eta aurten, Aste Santua ate-joka daukagula, zeruan lainorik egongo den ala ez begiratu beharrean, 
begirada guztiak toki berera daude zuzenduta: LABI-ren gaurko bilerara. Hori amaitzean jakingo dugu orain arteko 

neurriekin jarraituko dugun ala horietako batzuk gogortzeko erabakia hartu duten.
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Txirrindulari 
lasterketen 
antolakuntza     
eta dirua

Secundino Loidiri grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Secundino Loidi Erquizia
(1919 – 2010) 

Espainiako Vuelta Eibarren, 1972. urtean. Lasterketa Txaltxa Zelaia 
zeharkatzen eta atzean Arma Probaderoa. EGO IBARRA BATZORDEA.

Urtean bi lasterketa antolatzen zituzten: 
Sanjuanetan bat eta Eibarko Bizikleta. 
Antolakuntzarako dirua Udaletik eta 
bizikleta lantegietatik lortzen zuten. 

“[Orduan, gerra aurretik ya karrera asko, zu umia ziñala eh…?] Bai, asko, asko, karrera asko 
egitten zittuan. Ta GACiak ekan ekipo eder bat. Afiziño asko jittuan orduan. Ta karretera libre, 
kotxerik pez! Pentsa guk lehelengo karreria egin bihar izan gendunian… Starreko zerak… hiru 
lau gizon halakotxiak, kotxia zekenak, eta Eibarko inportantienak… haretxeren billa (…).Las pri-
meras Bicicletas Eibarresas te estoy hablando, eh! [52, 53an, ez?]. [Ta gerra aurrian zer zeren, 
ekipuak zeren edo?] Baaai, baaai, GACia bai behintzat! Gero ipiñi zeban zerak, Orbeak, ta Beis-
teguik be bai (…) Ta danak gero, ekipuak ta, jolin… Ta gero, Bicicleta Eibarresa, eurak be ipiñitta 
Bicicleta Eibarresa, haretxek hiru fabrikak. Ta gero segidu eban, ta gero, dirua gitxitxo emoten 
jeuken ta gero… beste alde batzuetatik billa. Orduan kostau egitten zan, orduan ez zuan telebi-
siñorik, kobratzeko!”.

II. Errepublika aldarrikatu zen eguna zuzen-zuzenean bizi 
izan zuen. Secundinoren aita izan zen bandera errepublikarra 
udaletxeko balkoian jarri zuena. Gertaera horrek beharbada 
Secundinok aurrerantzean politikarekiko izan zuen konpromi-
soa esnatu zuen. Gaztetan, partehartze zuzena izan zuen Club 
Ciclistak antolatutako hainbat ekitalditan ere.

ibartarrene
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Juan Guisasolari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Juan Guisasola 
Ariznabarreta
(1917 – 2002) 

Emakumezkoen 
Arrateko Igoera

“[Juanito, eta badakit nesken, emakumezkoen karrera bat egin nahi izan zenuela, baina Pilar 
Primo de Riverak, nonbait, ezetz esan zuen, emakumezkoak ez zituela nahi praka motzetan iku-
si]. Ez jata gustatzen gaizki esatia iñogaittik, baiña ez zan portau ezer be ondo. [Baina orduan 
ba al zen emakumezko ziklistarik? Ibiltzen al zen?] Bai, baeguazen. Franzian eta. [Hemen ez, 
ezta?] Bai, bai. Hamen be ibiltzen ziran. Baiña hamen hónek, zer “femeninas” –zelan zan hori?– 
“las FET y las JONS” eta ez dakit zer zan. Ha zan hango zer hori, jefiori. Harek esan eskun. Guk 
federaziñuan egin genduan eta ha sartu zan artian eta harek esan eskun ezetz. Ezetz, andrak ezin 
dabela bizikletan parte hartu eta. Guk nahi genduan zidarreko… bueno, “bodas de plata” “Subida 
a Arrate”kuan nahi genduan egittia jubenillak: egin genduzen. Afizionauak: egin genduzen. Bete-
ranuak: egin genduzen. Profesionalak be egin genduzen. Eta nahi genduan bosgarrengo karreria 
andrena egittia. Eta ez zeskuen laga, ez gure gogua ez zekagulako, baiña ez gendun egin. Baiña 
egin ziran beste guztiak.”.

Juanito Gisasola “Txoko” CDE-ko kide zen. Arrateko Igoeraren 
antolatzailea; Frantziako Tour-eko antolaketan bederatzi 
urtetan parte hartutakoa; eta abar. Kirol munduan lan asko 
egindakoa. 2002ko ekainean zendu zen.

Emakumezkoen lasterketa bat egin nahi 
izan zuten, baina debekatu egin zieten. 
Sasoi hartan emakume gutxi ibiltzen 
ziren bizikletan. Aitzindarietako bat 
Ermuko Sallabente auzoan jaiotako 
Maria Magunazelaia “Maoma”  
(1904-2000) izan zen.

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

hotana

Ezkerrean, sprint probako sari banaketa (Pedalaren Jaia, 1958). Eskuman,  
Maria Magunacelaya, Eibarko Klub Deportiboarentzat sinatutako argazkian (1929-X-3).  
EGO IBARRA BATZORDEA.
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“Zaintzaren demokratiza-
ziorantz” izenburua erabil-
tzen duzue Emagin elkartetik 
ematen dituzuen hitzaldi eta 
solasaldi askotan.  Zer dago 
esaldi horren pean?
Egia da titulu sugerentea dela. 
Zaintza-lanak ezinbestekoak 
dira. Neurri haundi batean ere-
mu pribatuan, familian, ema-
ten dira, eta bestela merkan-
tilizatu egiten dira (sarritan 
batzuk aberasteko).  Emaku-
meak arduratzen dira zaintza-
lanetaz: doan eta maitasuna-
gatik familia barruan, edo oso 
soldata eskasen truke. Antola-
keta-eredu honek  genero, klase 
eta arraza ikuspegitik zapal-
kuntzak sustatzen ditu. Hortaz, 
gure  proposamena zaintza-
erregimena demokratizatzea 
edo berrantolatzea da.

Zein da zuen proposamena 
zaintzaren berrantolaketa 
horretan?
Emaginek hiru gako garran-
tzitsu bereiztu ditu.  Batetik, 
zaintza lanak sozialki eta poli-
tikoki aitortzea, hau da, lanen 
izaera, dimentsioa, tokian toki 
betetzen dituzten funtzioak 
ikustaraztea, ekonomian egi-
ten duten ekarpena kontuan 
hartuz. Egoera prekarioetan 
egiten dute lan eta, orokorrean, 
ez da euren lana sozialki eta 
ekonomikoki aitortzen. Eta ho-
netarako ekintza batzuk propo-
satzen ditugu, batzuk eremu 
sinbolikoarekin lotura dute-
nak. Bestetik,  zaintza-lanak 
modu justu batean banatzea: 

“Behar-beharrezkoa da gizonak 
inplikatzea zaintza-sistema 
eraldatu nahi badugu”

<<<  JONE ARRAZOLA  •  Emagin Elkartea  >>>

Martxoaren 8ko egitarauaren barruan, aste honetan “Zaintzaren demokratizaziorantz” hitzaldia eskaini du Emagin 
elkarteko Jone Arrazolak Eibarren. Zaintza-lanek, familian ematen direnak zein merkantilizatu egiten direnak, genero, 
klase eta arraza ikuspegitik zapalkuntza sustatzen dutela uste du. Hainbat ikerketa egin dituzte Euskal Herrian, eta 
horietaz eta gaur egungo zaintza-erregimena eraldatzeko beharraz egin dugu berba Jonekin

AINHOA LUZ
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familia-eredu batean bizi gara, 
eta kasu askotan emakumeak 
dira zaintzaile nagusiak. Irudi-
tzen zaigu eredu komunitario 
bateko joera hartu behar du-
gula, eta gizonezkoen papera 
funtsezkoa dela. Azken batean, 
gizonek ez dute gaur egun zain-
tza-lanetan jarduten emaku-
meok adina, eta ez dituzte ar-
dura sozial asko bereganatzen. 
Eta, azkenik, zaintzaileen bizi 
eta lan baldintzak duintzea;  
gatazkaz beteriko enplegu bat 
da, eta horretarako zaintzai-
leen arteko elkarguneak sortu 
behar direla hausnartu dugu, 
formazioa sustatu behar dela, 
lan-baldintzak hobetu behar 
direla….

Zaintzaren ikuspegi histori-
koaren gaineko ikerketa egin 
duzue Ataunen eta Oñatin eta, 
horrez gain, gaur egungo zain-
tzaren erregimena  aztertu 
duzue Beterri-Buruntzaldean.
Zaintzaileen oso  espektro za-
bala hartu dugu, ikuspegi his-
torikoa ere kontuan hartuta.  Bi 
foko nagusi ezarri ziren. Lehe-
nik zaintza-langileak dira, bai 
familia zaintzen dutenak, bai 
eta zaintza profesionalean 
jarduten dutenak ere, erresi-
dentzietan, etxeetan, egune-
ko zentroetan, edo etxeko lan-
gile gisa. Eta bigarren fokoan 
daude adindunen edo helduen 
zaintzara dedikatzen diren ho-
riek; azkenean iruditu zitzai-
gun errealitate gordina dela, 
zailtasunez betetakoa, gatazka 
asko metatzen diren eremu bat 
dela eta urgentziaz atenditu 
beharrekoa gainera. Azterke-
tan ikusi dugu zaintza lanak 
nagusiki emakumeek egiten 
dituztela. Konturatu gara, gero 

eta arrazializatuagoa dagoen 
sektore bati buruz ari garela, 
merkantilizatzen denean lan-
badintza okerrenak arraziali-
zatutako emakumeek dituz-
telako. 

Eraldaketa gertatzeko, sare 
komunitarioak indartzearen 
beharra ikusten duzue.
Logika hetereopatrialkaletik 
emakumeek maitasunagatik  
egiten dute zaintza-lana fami-
liaren baitan. Sare komunita-
rioak oso baliozkoak izan ahal 
dira. Sare komunitario horre-
tan rol desberdinak behar dira: 
alde batetik, Udalak har dezake 
sare hori sustatzeko eta  anto-
latzeko ardura. Edo auzoeta-

ko merkatariek paper garran-
tzitsua izan dezakete laguntza 
behar duten pertsonak detekta-
tzeko garaian. Talde feministen 
lehentasunetako bat  da, bestal-
de, zaintza-lanaren berrantola-
keta hau. Baina sare komunita-
rio hauetan behar-beharrezkoa 
da gizonak inplikatzea. Elkar-
tasun elkateak, GKEak... ema-
kumez josita daude. Gizonei 
euren ardura ere badela uler-
tarazi behar diegu.

Pandemian inoiz baino gehia-
go gelditu da agerian emaku-
meak direla haurrak eta na-
gusiak zaintzeaz arduratzen 
direnak.
Gizon eta emakumeen artean 

gertatzen den lan-banaketa 
horretan ulertzen dugu fami-
liako emakumezkoak garela 
adinekoen edo haurren zain-
tza hobeto egiten dakigunak. 
Baina beti ez gara onenak, eta 
zaintza horiek beste batzuen 
esku uztea (gizonezkoen, sare 
komunitarioaren edo zerbitzu 
publikoen esku) emakumeen-
tzako aukera bat  izan daiteke, 
euren emanzipaziorako. Egia da  
zaintza merkaturatzen denean 
lan-baldintzak oso prekarioak 
direla; erresidentzietako ema-
kumeek urteak daramatzate 
hori salatzen. Lan-merkatua 
oso prekarioa da, emakumeek 
egiten dutelako. Zaintza biga-
rren mailako lantzat  jotzen 
da, baina pandemiarekin ikusi 
da, dena gelditu denean, fun-
tsezkoak diren lanak ez dire-
la eten, are gehiago, areagotu 
egin dira: osasun-langileak, 
zaintzakoak, garbitzaileak... 
guztiz feminizatuak diren lan-
esparruak dira eta, maskulini-
zatutakoekin konparatuz gero, 
lan-baldintzak ez dira ezta pa-
rekagarriak ere. Hori injustua 
dela esaten dugu.

Zer egin dezakete erakundeek 
alor horretan?
Emaginek egindako azterke-
taren arabera, erakunde publi-
koetan zerbitzuak eskaintzen 
dira, baina horien kudeake-
tan enpresa pribatuak daude, 
eta hori langile zein egoiliarren 
kalterako da. Etxeko langilee-
tan ere, erantzukizuna dute 
erakunde publikoek, eta me-
kanismo gehiago jarri daitezke 
martxan horiek kontrolatzeko. 
Eta etxeko langileen lan-bal-
dintzen hobekuntzarako bi-
deak ere aztertu ditugu.

“Zaintzaren 
sektorea oso 
prekarioa da, 
emakumeek 
egiten dutelako”

“Gaur egungo 
zaintza 
antolaketak 
zapalkuntza 
sustatzen du”
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Ana Paula Aravena, Annie, 
Energia Berriztagarrien gra-
dua ikastera etorri da Eiba-
rrera. Atzean laga ditu Txile-
ko paisaia ikusgarriak, baina 
hemen aurkitu duena ikusita ez 
da kexu. Annie Valdivian jaio 
zen, Txile hegoaldean, Hego 
Konoko hiririk zaharrenean. 
“Ez da nire jaioterria delako, 
baina Valdivia Txileko hiririk 
politena da”, diosku. “Uniber-
tsitate-hiria da eta jendea oso 
atsegina da orokorrean. Gai-
nera, toki natural ikusgarriak 
ditugu inguruan eta asko zain-
tzen dugu arlo hori. Adibidez, 
unibertsitatean lorategi bota-
nikoa genuen”. Klima aldetik, 
ostera, ez du ezberdintasun 
handirik aurkitu Valdivia eta 
Euskal Herriaren artean, an-
tzekoa delako. “Han ere nahiko 
klima fresko eta euritsua dugu”.

Aitaren gomendioa
Valdivia toki lasaia eta segu-
rua da, bikaina kalean orduak 
eta orduak pasa nahi dituzten 
umeentzat. “Gozamena izan 
zen han haztea”, bere ustez. 
Unibertsitate-hiria izanik, An-
niek han garatu zuen ibilbide 
profesionala eta ingeniaritza 
ikasketak egin zituen. Karrera 
amaitzen zegoenean Alema-
niara joateko aukera izan zuen 
eta ez zuen birritan pentsatu. 
“Frankfurt ezagutu nuen, baina 
batez ere inguruko fabrikak”, 
dio barrez. Fabrikak agian ez 
dira oso ederrak izango, baina 
asko gustatu zitzaion energia 
berriztagarrien inguruan egi-
ten zuten lana eta horren ingu-
ruan gehiago ikasteko gogoa 
piztu zitzaion. “Kasualitatez, 
aita Bilbora etorri zen eta Eiba-
rren gradu hori ikasteko aukera 
zegoela jakin zuen. Izena eman 
nuen, baiezko erantzuna jaso 
eta denbora gutxian bidaia guz-
tia prestatu behar izan nuen”, 
gogoratzen du.

Gustokoa ala ez?
Urte eta erdi darama Eibarren 
bizitzen, baina etorri aurretik 
Eibarren inguruan ezer ez ze-
kiela aitortzen du. “Gainera, 
guztia prestatzen arrapataka 
ibili nintzenez, ez nuen ezer 

begiratzeko aukerarik izan”, 
diosku zintzo. Beraz, aurrei-
ritzi barik iritsi zen eta heldu 
zenean ez zekien zer pentsatu. 
“Ez nekien herria gustatzen zi-
tzaidan ala ez”, dio barrez. “Ez-

berdina da, badu bere xarma. 
Ez du Valdiviak dituen natur 
guneak, baina mendiz ingura-
tuta dago, kostaldea hurbil du, 
beste toki batzuetara joateko 
ondo kokatuta dago”.

Eibartarrak ezagutzeko gogoz
Annie Hezkuntza Esparruan 
bizi da eta han dauden beste 
ikasleekin du harremana ba-
tez ere. Kontatu digunez al-
deak aurkitu ditu Txileko eta 
Eibarko pertsonen artean, eta 
hangoak beroagoak direla dio. 
“Hemen jendearekin erlazio-
natzeko beste modu bat duzue. 
Kuadrillak dituzue eta nahi-
ko itxiak dira. Eibarko jendea 
ezagutzea nahiko nuke, baina 
pandemiak ere ez du asko la-
guntzen”, dio atsekabez. “Valdi-
vian, hemen egiten den bezala, 
jendeak kalean egiten du bizi-
modua, baina han parkeetara 
eta oinez ibiltzera irteten gara. 
Hemen gehiago da taberna ba-
tera zerbait hartzera joatea”, 
igarri duenez. Beraz, batzuetan 
entzungailuak jarri eta Eibartik 
paseatzen ibiltzen da, Valdivian 
egongo balitz bezala.

Pandemiarengatik Txilera
Pozik dago Eibarren, ikaske-
tekin eta bizitzen diharduen 
abenturarekin, baina fami-
liaren eta jaioterriaren falta 
igartzen du. Pandemiak ez du 
laguntzen, baina hara joate-
ko aukera eman dio gutxienez. 
“Iazko ikasturtean klaseak ber-
tan behera laga zituzten eta 
erresidentzia itxi zuten. Or-
duan, Aragoiko lagun baten 
etxean hainbat aste egin on-
doren, Txilera itzultzea era-
baki nuen”, gogoratzen du. Sei 
hilabete egin zituen han eta, 
ikasturte berria klasetik 11.000 
kilometrotara hasi ondoren, 
berriz dago Eibarren. “Goizeko 
ordu bietan esnatu behar izaten 
nuen hemengo ordutegiarekin 
bat egiteko. Ez zen erraza izan, 
baina ondo moldatu naiz ikas-
ketekin”, diosku. Bide batez, 
bere txiletartasuna sendotze-
ko aprobetxatu du etxean. “Ez 
nuke nire azentua galdu nahi 
izan”, dio harro. Hori bai, hasi 
da euskara pixka bat ikasten. 
“Lagun batek klaseak ematen 
zizkigun erresidentzian eta, 
tira, testuinguruaren arabera 
berba eta esaldi batzuk ulertzen 
ditut”. Oraindik badu denbo-
ra gehiago ikasteko eta ez zaio 
energiarik falta.

Txileko energia 
Eibarren

Energia berriztagarrien karrera dihardu ikasten Anniek.

EKHI BELAR

“Ezezagun batek solasaldi  
pribatu bat entzun nahi duenean 

erabiltzen den esaldia”

Saltó lejos 
el maní



ELKARTEAREN TXOKOA 13…eta kitto!
1181. zenbakia

Pandemia bera ez da muga 
izan elkartearen jardunari 
eta gogoari eusteko; bes-

te era batera egin ditu gauzak 
eta egoera berrira egokitu be-
har izan du jarduna, baina ez 
da etenik izan, halabeharrez 
antolatzerik izan ez duten 
ekintzak kenduta: “Momen-
tuan momentuko beharretara 
egokitzeko gaitasuna dugula 
erakutsi dugu, eta aurkitu dugu 
modua gauzak egiteko: online, 
talde txikietan, aforoa murriz-
tuta… Motibazioa eta lan egi-
teko gogoa ez ditugu galdu”, 
baina “egoera ekonomikoak, 
zoritxarrez, asko baldintzatzen 
gaitu, larregi. Itotzeraino ia. 
Instituzioak motelak dira eta, 
lehen dirulaguntzak berandu 
ailegatzen bazitzaizkigun, are 
gehiago orain. Dirulaguntza 
batzuk, gainera, berandu helt-
zeaz gain, murriztu ere egin dira 
eta guretzat diru-iturri diren 
ekintza asko ere ezin izan di-
tugu eta ezingo ditugu egin, 
Sagardo Eguna edo Arrateko 
Kittonbola adibidez”. Egoera 
honetan, proiektuari eustea ezi-
nezkoa da elkartean murrizke-
tarik egin gabe: “Sekula hartu 
nahiko ez genukeen erabakia 

hartu behar izan dugu, eta, ta-
malez, ezin izan diogu lantalde 
osoari eutsi. Hiru lanpostutan 
murriztu behar izan dugu plan-
tilla iaztik hona”.

Berrantolaketa eta proiektu 
berriak
Lanpostu-murrizketa, baina, 
ez da nahikoa elkarteak aurrera 
egin ahal izateko, eta bide be-
rriak bilatu beharko ditu “argi 
pixka bat ikusten hasteko. Bate-
tik, lantaldea bera berrantolatu 
beharko dugu eta, bestetik, bide 
eta proiektu berriak pentsatu 
eta landu, diru-iturri berriak 
lortze aldera”.

Herritarren babesa
…eta kitto! Euskara Elkarteak 
bizirauteko ezinbestekoa du 
elkarteko bazkideen eta, oro-

har, herritarren babesa; gauzak 
ondo doazenean babes eta la-
guntza hori eskertzekoa bada, 
zer esanik ez gauzak okertzen 
direnean. “Egoera zailenetan 
ere gertu ditugu eibartarrak, eta 
oraingoan ere horrela izan da 
eta izaten ari da. Hori guretako 
arnasa hartzea bezalakoa da. 
Gabonetako otarrerako rifak 
inoiz baino gehiago saldu di-
tugu, eta ZarelakoGara kanpai-
naren bitartez urte “normal” 
batean baino bazkide gehiago 
egin ditugu”. 

Lan asko eta erronka handiak 
ditu zeruertzean elkarteak; ilu-
siorik eta gogorik, behintzat, ez 
zaizkio falta. Zailtasunak zailta-
sun, egoera berrietara moldatu 
eta aurrera egiteko gaitasuna 
erakutsi du eta “gure esku da-
goen guztia egingo dugu bizirik 
irauteko”. ■

Hilabete 
zailak ditu 
aurretik  
…eta kitto! 
Euskara 
Elkarteak

Aste honetan egindako Urteko Batzar Nagusian aurkeztu ditu …eta kitto!-k iazko balorazioa eta balantzea 
eta 2021erako proposamena eta aurrekontua. Elkartearen egoera ez da samurra eta hurrengo hilabeteak ere 

ez dira errazak izango; 2020. urtea zaila izan bazen, ildo beretik edo okerrago dator aurtengoa. 

- 16 urtetik beherakoak  ............................................    5€
- Langabe, ikasle, jubilatu, etxekoandreak ............  15€
- Lanean daudenak ...................................................  45€ 
Urteko kopuruak dira (2014az geroztik ez dira kuotak igo)

Presidentea:  
Ekaitz Juaristi

Presidente ordea:  
Moises Gonzalez

Idazkaria:  
Maider Aranberri

Diruzaina:  
Marisol Uriarte

Bokalak:  
Ana Aizpurua  
Leire Alberdi  
Julian Fernandez  
Gorka Guenaga 
Ane Lizarralde 
Jon Mardaras 
Anartz Mitxelena 
Iraia Muñoa

2021erako bazkidetza-kuotak

“Egoera 
ekonomikoak 
larregi 
baldintzatzen 
gaitu,  
itotzeraino ia”

Zuzendaritza-taldea
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Dagoeneko urtebete joan da Zaldibarko zabortegikoa gertatu 
zenetik, eta denbora-tarte egokia dirudi hari buruzko iruzkin 
bat egiteko. Nik bi ebidentzia azpimarratuko nituzke: batetik, 
hondamendian amildutako lurra ez zela mendiko lur garbia, 
baizik eta zikina edo kutsatua, kamioiek (ehundik gora, egunero) 
obra handietatik ekarri eta han deskargatutakoa; eta bestetik, 
beharginen jardunak ez zuela inolako inplikaziorik izan luizian.

Bestalde, bi ebidentzia horiek aspaldiko gertakari bat ekarri 
didate gogora. Jai-eguna zen, eta Txantxazelain nintzen, parti-
duak ikustera joana. Futbolzale amorratuak baikinen. Goiz erdia 
zen, eta betiko tokian nengoen, zelai alboko mendi-magalean, 
hain zuzen. Handik ezin hobeto ikusten ziren partiduak. Begiak 
alboratuz gero, berriz, herriaren ikuspegi zabala hartzen zen 

mendean.
Halako batean, egun-

doko eztanda entzun zen, 
trumoiaren antzekoa, bai-
na indartsuagoa. Jarraian, 
Alfa inguru horretatik, lai-
no gris sendo bat ikusi ge-
nuen altxatzen, Hiroshi-
man bezala. Arrania! 
Laster jakin genuen albis-
tea: Hotel Arrate, herriaren 
modernizazioaren ikurra 
izan behar zuena (bedera-
tzi solairu, laurogeita zortzi 
logela) behera etorria zen 
oso-osorik, inauguratzeko 
hilabete eta erdi besterik 
falta ez  zuenean.

Milagroa izan omen zen 
inor azpian harrapatu ez 
izana. Zenbait herritar be-
rriz jaio omen zen egun har-
tan. Noizbait ere, ikerketa 

sakonen ostean, jakitera eman zuten zein izan zen deskalabrua-
ren arrazoia: zementuaren kalitate eskasa.

Hotelaren kasuan zementua bezala, zabortegiarenean beste 
gai batzuk aipatu dira: amiantoa, lokatza, plastikoa, paper lohia, 
kautxoa, metala, dioxina, furanoa, lixibiatuak, metanoa… Eta 
horiekin batera, maldaren pendiza eta egonkortasuna, gain-us-
tiapena eta abar. Edonola ere, behin “hondamendi naturala”, 
“lan-istripua” eta antzeko zuribideak baztertuta, ez dator gaizki 
gogoratzea, bi heriotz eta kalte ekologiko larriak eraginagatik, 
inork ez duela bere gain hartu erantzukizunik. 

Urtebete

“Hotel Arrate, 
herriaren 
modernizazioaren 
ikurra izan behar 
zuena (bederatzi 
solairu, laurogeita 
zortzi logela) 
behera etorria zen 
oso-osorik”

Pedro Alberdi
Pedro Alberdi

Facebook edo Twiterren kontua sortzen dugunean edozein 
gairi buruz gure iritzia eman behar dugula zin egiten dugu ala 
nire irudipena da? Aitortzen dut gai batzuk digeritzeko den-
bora pixka bat behar dudala eta, hala ere, denborarekin, iritzia 
moldatu edo aldatzen dudala. Horregatik, asko miresten dut 
sare sozialetan zalantza izpirik gabe edozein gairi buruz bere 
iritzia plazaratzen dutenen gaitasuna. Hori ezagutza eta hori 
pentsaerak plazaratzeko beharra. Bejondeizuela, orojakitunak.

Orain, nola ez, koronabirusa da gai potoloa, eta orojakitunek 
amantal zuria jantzi dute biologiari, farmaziari eta aurretik sekula 
entzun ez dituzten gauzei buruz berba egiteko. Beste batzuek, 
ausardia gehiagorekin, aluminiozko kapela jarri dute urrutiago 
joanez. “Esnatu!”, esaten digute amestea ere zaila den mundu 
paralelo batetik. Sasijakitunak hauek.

Eta koronabirusa ez bada, izango da Trans Legeak izango 
dituen ondorioak, Eibar FT-k nola jokatu behar duen, Rociito-
ren azken afera edo Boliviako hauteskundeak. Jendeak denetik 
daki, ustez iritzi sendoekin gainera. Jonan Fernández direla 
uste dute ala?

Gaitasun kritikoa edukitzea ezinbestekoa da, baina iritzia 
emateko behar konpultsibo horrek den-dena aztertzera erama-
ten gaitu, gauzarik zentzugabeenak ere. Non geratu da plazer 
hutsez zerbait egiteko edo kontsumitzeko aukera? Edan lasai 
garagardo bat edariari zein puntuaketa emango zeniokeen pen-
tsatu barik, edo Chill Mafia taldearen proposamenaz harritu 
eta gozatu horrek euskal kulturari eta gizarteari zer suposatzen 
dion pentsatu barik. Burua libre, dena epaitu barik eta atseden 
hartzen laga dezagun noizbait. Nik behar hori dut behintzat.

Orain, testu hau gustatu bazaizue, eman ‘atsegin dut’ botoia-
ri, partekatu ezazue eta zer iruditu zaizuen esan. Eskerrik asko.

Orojakitunak

“Asko miresten dut sare sozialetan 
zalantza izpirik gabe edozein gairi 
buruz bere iritzia plazaratzen 
dutenen gaitasuna. Hori ezagutza 
eta hori pentsaerak plazaratzeko 
beharra”

Ekhi Belar
Ekhi Belar
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Euskal Herriko herrita-
rren %55 erdalduna da”, 
esango luke edalontzia 

erdi hutsik ikusi nahi duenak. 
“Orduan, %45 euskalduna da”, 
erantzungo lioke itxaropen-
tsuak. Zenbakiak hotzak dira, 
baina egia bakarra erakusten 
dute: berdintasunean oinarri-
tutako gizartean bizi nahi ba-
dugu, herritar helduen euskal-
duntzea beharrezkoa da. Hori 
da denon eskubideak berma-
tzeko zubia, eta hainbat zuta-
bek mantentzen dute tente zubi 
hori. Adibidez, euskaltegiek. 
Euskaltegi sendoek.

AEK-ren arabera, “bide one-
tik goaz”, aipatutako helburuak 
lortzeko. Urtero 45.000 herri-
tarretik gora euskara ikasten 
ari dira euskaltegietan, baita 
pandemiak eragindako ezohi-
ko egoera honetan ere. “Ikas-
turte honetan ikasle gutxiagok 
eman dute izena, baina azken 
urteotan goranzko joera egon 
da eta gero eta ikasle gehiago 
hasi dira euskaltegian”, diosku 
Jone Olaizola Eibarko AEK-ko 
irakasleak. “Talde kopurua-
ri eutsi egin diogu, baina tal-
de bakoitzean ikasle gutxiago 
dugu aurten”.

Euskaltegiek martxa betean 
jarraitzen dute eta, aurreko 
ikasturte amaieran bizitako 
salbuespen-egoera atzean la-
gata, aurrez aurreko klaseak 
ematen dituzte gaur egun (bai-
ta online ere, baina ez da gauza 
berria, pandemia aurretik ere 
aukera hori eskaintzen zutela-
ko). “Ezohiko egoera bizi dugu, 
baina euskara ikasteko aukera 
ematen saiatzen gara eta egoe-
rara egokitu gara”, Olaizolaren 
berbetan. Segurtasun-neurri 
guztiak hartzen dituzte kon-
tuan eta maskararen erabilera 
derrigorrezkoa da, nahiz eta 
ikasketa-prozesua baldintza-
tzen duen. “Maskararen era-
bilerak zailagoa egiten du ko-
munikazioa, maila baxuena 
duten ikasleentzat batez ere. 
Izan ere, berbez gain, aurpe-
giaren keinuek lagundu egiten 
dute. Gainera, ikasten dihardu-
tenek ahoskerari arreta gehia-
go jartzen diotenez, batzuetan 
maskararekin ez da ondo en-

tzuten esaten duguna”, diosku 
irakasleak. “Hala ere, maskara 
gardenak erabiltzeko aukera 
dago eta behar den kasuetan 
erabiltzen dugu”.

Oztopoak ez dira ikasleentzat 
bakarrik, irakasleek ere igarri 
dutelako maskaren erabilera 
klaseak emateko orduan. “Ba-
tzuetan eztarria urratzen zai-
gu. Beharbada ahotsa gehiago 
behartu behar dugulako”.

‘Bultza euskaltegiak! Bultza 
euskara!’
AEK-ren jarduna Euskal Herri 
osora hedatzen da eta, edonon 
bizi direlarik ere, euskara ikas-
teko aukera ematen die herrita-
rrei. Horrek, nola ez, gastu bat 
dakar, eta finantziazioan aurre-
rapausoak eman diren arren, ez 
da nahikoa. “Gaur egun, hiru 
administrazioetatik (Euskal 
Autonomia Erkidegoa, Nafa-

rroa eta Ipar Euskal Herria) 
arloari bultzada estrategikoa 
eman behar zaiolakoan gaude”, 
AEK-ren iritziz.

Egoera horri aurrera egiteko 
asmoz, AEK-k ‘Bultza euskal-
tegiak! Bultza euskara!’ izene-
ko dinamika jarri du martxan, 
euskalduntze-mugimendua-
ren garrantzia plazaratzeko as-
moz. “Orain dela 55 urte Rikar-
do Arregik bidalitako gutun 
hartan argi islatu zen helduen 
euskalduntzea ezinbestekoa 
zela. Orduan, euskararen bi-
ziberritze osoa lortzeko zen; 
eta gaur egun, bide oparo eta 
nekaezina eginda ere (iker-
ketek diotenez, gizarteak az-
ken hamarkadetan irabazi di-
tuen hiztun berrietatik heren 
bat euskaltegietatik irten da), 
bistan da euskaltegiok buru-
belarri segitu behar dugula”, 
AEK-ren berbetan.

2021eko gutuna
‘Bultza euskaltegiak! Bultza 
euskara!’ dinamikak hiru ar-
datz ditu. Lehenengoak ad-
ministrazioari begira egingo 
du lan eta eragileen inplika-
zioa bilatuko du. Horretara-
ko, ‘2021eko apirileko gutuna’ 
helaraziko zaie Euskal Herriko 
administrazio nagusiei, dato-
zen urteetan euskalduntze-
mugimenduak nolako baldin-
tzak izan behar dituen jasota. 
“1966ko urtarrileko gutune-
tatik, 2021eko apirileko esku-
titzetara igaroko gara”, diote 
AEK-koek, Rikardo Arregik 
urte hartan Euskaltzaindiari 
bidalitako eskutitza gogoratuz.

Eragileei dagokienez, AEK-
-k mota guztietako eragilee-
kiko lan-ildo bat jorratzen 
dihardu. “Korrikaren aurre-
ko edizioan, Albaola/Bastida-
ko ekimena egin genuen, non 
hainbat eragilek KLIKA egin 
zuten; hau da, konpromiso bat 
hartu zuten. Orain, harreman 
horiek sustatzen segitu nahi 
dugu, eragileek aurrerapau-
so gehiago emateko, akuilu-
lana ere egin dezaten beren 
eremuan. Gobernuek eta he-
rritarrek jokatzen duten rolaz 
gain, eragileek ere zeregin ga-
rrantzitsua dutelako”.

Guztion 
bultzada behar 
du euskarak
Korrika urtea izan behar zen aurtengoa, baina beste 
mila gauza bezala, bertan behera laga behar izan dute 
euskal mundua batzen eta indartzen duen egitasmo 
arrakastatsua. Bizitzak, ostera, aurrera egiten jarraitzen 
du eta oraindik lan handia egin beharra dago Euskal 
Herri euskalduna lortzeko bidean. Horregatik, ’Bultza 
Euskaltegiak! Bultza euskara’ ekimena jarri du martxan 
AEK-k.
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Ekitaldia domekan
Dinamikaren bigarren ildoare-
kin herritarren bultzada lortu 
nahi du AEK-k. “Aurten ere eus-
kararen lekukoa, euskaltegien 
aldeko bultzada, kalean egon 
dadin”, nahiz eta Korrikarik ez 
egin. Administrazioaren aldetik 
urrats gehiago egin daitezen bo-
rrokatzen diharduten bitartean, 
gizartearen arnasa ezinbestekoa 
dutela diote AEK-koek eta, hori 
lortzeko, ‘Bultza euskaltegiak!’ 
izeneko ekitaldi xumeak egingo 
dituzte domekan Euskal Herri-
ko 80 bat gunetan, 12:00etatik 
12:30era.

Eibarren Txaltxa Zelaian 
egingo da eta bertsolari batek 
emango dio hasiera ekitaldia-
ri. Gero, grafitigile bat murala 
marrazten hasiko da. 12:05ean 
AEK-ren mezua irakurriko dute 
eta, mezua osatzeko, Arima Be-
runez Orain eta lagunek sor-
tu duten rap-a abestuko dute. 
12:15ean Xabier Amurizaren 
‘Euskal Herrian euskaraz’ abes-
tia kantatuko da eta, ekitaldia-
ri amaiera emateko, 12:25ean, 
talde-argazkia egingo da grafi-
tigileak sortutako marrazkia-
ren inguruan. Saio irekia izango 
da eta, eguraldia lagun izango 

dugula ikusita, parte hartzeko 
gonbidapena egiten du AEK-k.

Diru-bilketa
Egitasmoaren hirugarren il-
doa ‘Bultza euskaltegiak! Bul-
tza euskara! Egizu ekarpena’ 
kanpaina da eta domekara arte 
egongo da martxan www.aek.
eus/ekarpenak web orrian (as-
tekaria inprentara bidali genue-
nean 12.400 euro inguru batu 
zituen AEK-k). “Korrika atze-
ratzeak zuloa eragin digu au-
rrekontuan, zalantza barik, eta 
banku bidezko finantzaketaren 
bitartez eman diogu erantzuna, 

Mikel Arrillaga eta Jone Olaizola Eibarko AEK-ko irakasleak. EKHI BELAR

Egitasmoak 
hiru ardatz 
ditu: 2021eko 
gutuna, ekitaldi 
xumeak eta diru-
ekarpena
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hasiera batean. Zorpetze horri 
ere aurre egin beharko diogu, 
eta herritarren sostengua nahi 
dugu”, dio AEK-k. “Aurten bul-
tzada txiki bat izango da, eta 
hurrengo ikasturtean izango 
den Korrikak babes erraldoia 
jasoko duelakoan gaude, bene-
tan behar dugu-eta”. Izan ere, 
gauzak ondo, 2022an Korrika 
egitea da AEK-ren asmoa.

Ekarpena eginez AEK-ri eta, 
ondorioz, euskaltegiei eta eus-
karari bultzada emateaz gain, 
diru-emaile guztiek Cultural 
Memories-ek AEK-Korrika-

rako sortutako irudia jasoko 
dute e-postaz; eta 30 eurotik 
gorako ekarpena eginez gero, 
posta arruntez ere bai.

Dinamika honekin AEK-k 
agerian laga nahi du gaur egun 
ere euskaltegien rola ezinbeste-
koa dela Euskal Herri euskal-
duna lortzeko eta, bide horre-
tan, herritarren nahiz eragileen 
babesaz gain, administrazioen 
laguntza ere behar-beharrez-
koa dela. Beraz, aurten korri-
ka egiten gastatuko ez dugun 
indarra bultza egiteko erabili 
dezagun.

Domekako ekitaldian abestuko den rap abestiaren doinua aek.eus/eu/bul-
tza webgunean aurkitu dezakezue.

Aurten ez da Korrikarik egingo, baina 2022an egitea da asmoa. EKHI BELAR

...eta kitto!  astekaria etxean 
 jasotzeko behar-beharrezkoa da 

ETXEKO pegoretan jartzen ditugun  
ZERRENDETAN izena ematea

Informazioa eta zalantzak:  
943 20 09 18
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Nerabeek nolako erlazio dute 
telefono mugikorrekin?
Menpekotasunezkoa, helduok 
bezala. Mugikorra hirugarren 
esku bat da nerabeentzat, eta 
nahiago dute edozer gauza gal-
du mugikorra galdu baino.

Nolako harremana beharko 
luke izan?
Telefono mugikorra bizitza 
errazten digun tresna izan 
beharko litzateke eta guk kon-
trolatu beharko genuke, ez be-
rak gu. Erabilpenean dago ga-
koa. Gu ez gaude mugikorren 
kontra, baizik eta erabilera oke-
rraren kontra. Gizarte bezala 
hausnarketa sendoa egin eta 
erabakiak hartu behar ditugu 
horren inguruan. Ez gara kon-
tziente gaiak duen arriskuaz. 
Nerabeen garuna hazten ari da, 
berreraikitzen eta, menpekota-
suna ezaugarri nagusitzat duen 
tresna bat ematen badiegu, aka-
bo. Ezin dute hori kudeatu.

Nola lagundu ahal diegu hori 
kudeatzen?
Pedagogia lana egitea garrantzi-
tsua da: mugikorra nola ematen 
diegun, aurretik erakutsi mu-
gikorra nola erabili, helduok 
ere nola erabiltzen dugun haus-
nartu behar dugu… Ez da ne-
rabeen kontua bakarrik, baina 
nerabeen kasuan da bereziki 
kezkagarria.

Zer da ‘Gure aukera, guk 16’ 
taldea?
Ama izateaz gain, Bidelagun 
proiektua jarri nuen martxan 

“Telefono mugikorra guk 
kontrolatu beharko genuke,
ez berak gu”

<<<  MIREN ROS  •  Hezitzailea  >>>

Zarautzen bizi den Miren Ros eibartarrak ‘Gure aukera, guk 16’ taldea sortu du Zarauzko ikastolako beste lau 
gurasorekin batera, 16 urte bete arte seme-alabei mugikorrik ez erosteko ituna eginez. Egitasmoak emaitzak eman 
ditu eta, Eibarren antzeko zerbait egin nahi izanez gero, prest daude laguntzeko (info.bidelagun@gmail.com).
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2015ean eta, beste gauza as-
koren artean, guraso-eskolak 
dinamizatzen ditut ikastetxe 
ezberdinetan. Nire alabak Za-
rauzko ikastolan daude eta gu-
raso-eskola gidatzen dut han 
baita ere. 2019ko martxoko 
saioan  pantailen, mugikorren 
eta bideo-jokoen gaia landu ge-
nuen. Horren harira, kontura-
tu ginen mugikorren erosketa 
gurasoen esku dagoela eta ez 
garela jabetzen seme-alabei zer 
min egin diezaiekegun tresna 
hori hain goiz erostearekin. Zer-
bait egin nahi genuela erabaki 
genuen eta bost gurasok ‘Gure 
aukera, guk 16’ taldea sortu ge-
nuen, konturatu ginelako ezin-
bestekoa dela kontzientziazioa, 
informatzea eta gurasoen inda-
rra. Alabari mugikorra erostea 
ez da pijama bat erostea bezala, 
mugikorrak bere inguru guztian 
eragiten duelako (lagun artean, 
gelan…).

Gurasoek zergatik erosten 
dizkiete mugikorrak ume edo 
nerabeei?
Orokorrean, hau erantzuten 
dute: besteek dutelako, seme-
alabak baztertuak ez izateko, 
azkenak ez izateko, gizartearen 
eraginez… Gero, gurasoei bene-
tan erostea nahi duten galde-
tuz gero, ezetz erantzuten dute, 
baina tira. Orduan, zergatik ez 
gara gurasoak biltzen, elkarre-
kin berba egin eta ez erosteko 
akordio batera heltzen? Guk 
konpromiso hori egin genuen, 
itun bat.

Zer egin duzue bi urteko ibil-
bidean?
Kafe-tertuliak, hitzaldiak, so-
lasaldiak, bideoak atera ditugu 
Gabonetan… Hori kontzientzia-

zioaren aldetik. Eta itunaren 
partetik, maila klabeetan dau-
den ikasleen gurasoekin elkartu 
gara berba egiteko.

Zergatik aukeratu duzue izen 
hori taldearentzat?
Gure helburua da 16 urte bete 
arte nerabeei mugikorrik ez 
erostea, eta izena hortik dator. 
Izenak kutsu zirikatzailea du eta 
kritika batzuk jaso ditugu ho-
rren inguruan, batzuek uste du-
telako 16 urte asko direla. Baina 
aditu ezberdinek diotenez 16 
urterekin dela garuna heldua-
goa, nerabea beste puntu batean 
dagoela… horregatik jarri dugu 
hor lerroa. Izena hori izanda ere, 
errealitatera egokitu gara. Hau 
da, orain arte Zarauzko ikasto-
lan LH6-tik DBH1-erako pauso 
horretan erosten ziren mugikor 
gehienak, eta pentsatu genuen 
ezin ginela joan 11 urteko umeen 
gurasoengana eta esan 16 urte 
bete arte itxaroteko. Ez da errea-
la, pixkanaka joan behar gara. 
Beraz, itunak epe motzera egi-
tea pentsatu genuen. Epe luze-
rako helburua mugikorraren 
erosketa 16 urterekin egitea da, 
baina bitartean 11 edo 12 ur-
teko umeen gurasoekin bildu 
gara taldea egiteko, ikasturte 
bakoitzean mugikorrik ez eros-

teko konpromisoa hartzeko eta 
ikasturtez ikasturte itun horiek 
berrikusten joateko.

Nola berrikusten dituzue itu-
nak?
Berez, urtean hiru aldiz biltzen 
gara gurasoekin itunak berri-
kusteko: Aste Santuaren, udako 
oporren eta Gabonetako opo-
rren aurretik. Elkartzea eta tal-
dearen indarra lortzea da egin 
dezakegun gauzarik onena.

Egindako lanaren emaitzak 
ikusi dituzue?
Sasoi honetarako, DBH1-en, 
normalean, ia denek mugikorra 
edukiko lukete, baina gaur egun 
Zarauzko ikastolako DBH1-eko 
mutilek, bik edo hiruk kendu-
ta, oraindik ez dute. Demaseko 
lorpena da. Beharbada udan 
erosiko diete, baina gutxienez 
urtebete atzeratu dugu eroske-
ta. Bestetik, LH6-ko gurasoe-
kin errazagoa izan da, ikusten 
dutelako aurretik zerbait egin 
dela eta gehienak ados egon 
dira mugikorrik ez erosteare-
kin ikasturte honetan. Fondoko 
karrera da, baina gizartea gu 
gara, guk hartzen ditugu era-
bakiak, guk erosten ditugu mu-
gikorrak; eta mugikorra tresna 
ahaltsua eta arriskutsua dela eta 

erabiltzen ez dakigula badaki-
gu, goazen erosketa ahalik eta 
gehien atzeratzera. Bitartean, 
atzeratze horretan, pedagogia 
egin behar dugu. Kontua ez da 
nerabeek mugikorrik ez ikus-
tea. Kontrakoa. Mugikorra gure 
bizitzetan dago eta gurasoena 
erabili dezakete, baina eurekin 
erabiltzea da kontua, pedago-
gia eginez.

Ekimena Zarauztik beste he-
rri batzuetara eraman duzue?
Ekimena bost gurasok sortu 
dugu, baina nik haur eta gazteen 
heziketaren inguruan egiten dut 
lan. Hitzaldiak eta solasaldiak 
eskaintzen ditut hainbat gairen 
inguruan, baina azken aldian 
mugikorren eta nerabeen gaia 
asko lantzen ari naiz hainbat  
herritan, puri-purian dagoelako 
eta kezka haundia sortzen ari da 
gurasoen artean; batez ere, pan-
demia honen eraginez erabilera 
asko haunditu delako. Ikaslee-
kin eta gurasoekin egoten naiz, 
gure ekimena aipatzen diet eta, 
gurasoek antzeko ekimena mar-
txan jarri nahi badute, laguntza 
eskaintzen diet. 

Mugikorren erabilera okerrak 
nola eragiten die nerabeei?
Beharbada oraindik goiz da 
ondorio sendoak ateratzeko, 
baina MOEk (OMS) gaixota-
sunen zerrendan txertatu du 
bideo-jokoekiko menpekotasu-
na. Gailuekiko menpekotasuna 
dugu. Guzti horren inguruan 
kontzientzia hartu behar dugu, 
helduongandik hasita. ‘Gure 
aukera, guk 16’ taldekooi gure 
burua berraztertzen, mugiko-
rrekiko dugun harremanean 
hausnartzen eta erabakiak har-
tzen lagundu digu guzti honek.

“16 urte bete 
arte nerabeei 
mugikorrik ez 
erostea da gure 
helburua”

“Gizartea 
gu gara, guk 
hartzen ditugu 
erabakiak, 
gurasook 
erosten ditugu 
mugikorrak”
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Zenbat denbora daramazu 
lanean?
Urtebete daramat Euki enpre-
san lanean. 2020ko otsailean 
hasi nintzen, eta orain dela gutxi 
berriztu didate lan-kontratua, 
oso gustura omen daudelako 
nirekin; langile fina naizela esa-
ten didate.

Lanean hasi berri harrapatu 
zintuen pandemiak. Nola era-
man duzu egoera?
Etxealdia oso gogorra izan zen de-
nontzat, baina niretzat are gehia-
go. Lanean hasi bezain pronto 
eman zuten itxialdi-agindua eta, 
etxetik ezin nuenez lan egin, nire 
lan-jarduna etenda geratu zen. 
Dena amaitu zenean eta berri-
ro ere lanean hasteko aukera 
izan nuenean, biziberrituta eta 
atseden hartuta sentitu nintzen.

Zein da zure eginkizuna Eukin? 
Goizeko 09:00etatik eguerdiko 
13:00a arte egiten dut lan. Oso 
ordutegi erosoa daukat, ez naiz 
kexatzen. Egunero lantokira, 
Toribio Etxebarria kaleko bule-
gora, iristean, nire maleta bete 
eta Ifarkaleko beste ofizinara 
joaten naiz bestelako gutun edo 
paper bila. Gero, Correosera, 
Ogasunera, Mankomunitatera... 
joaten naiz eta, gainera, doku-
mentuak artxibatzen ditut. 

Zein harreman daukazu zure 
lankideekin? 
Amorru handia ematen dit bizi 
dugun osasun-egoeraren erruz 
ezin izatea nire lankideak besar-
katu eta musukatu, oso maite-
korra naiz eta. Lankide guzti-
guztiekin daukat oso harreman 
ona, baina bereziki nabarmendu 
nahiko nuke Lara (sister) eta 
Sheilarekin daukadan hartu-
emana. Oso lankide onak dira, 
beti laguntzeko prest daude, eta 
oso bihotz onekoak dira biak. 
Hemendik musu bana bidaltzea 
gustatuko litzaidake; oso pertso-
na bereziak dira nire bizitzan. 
Ahaztu gabe lanean ikasi dudan 
guztia nire izekori zor diodala, 
berak ere Eukin egiten baitu lan.

Zein ekarpen egiten dizu zure 
lanak profesionalki? Eta per-
tsonalki?

Lankideekin harremana iza-
ten ikasi dut, gainera, egunero-
egunero altxatu eta lanera joa-
teko motibazioa izateak asko 
laguntzen dit. Horrez gain, nire 
lanarekiko konpromisoa hartu 
dut, eta nire aldetik dena ema-
ten dut egitekoak ondo buru-
tzeko. Oso gogobetegarria da 
lankideek asko hobetu dudala 
esatea, eta ahalegin handia egi-
ten dut hori horrela izan dadin.

Aste osoan zehar lanean ari-
tu ostean, zer gustatzen zaizu 
egitea asteburuetan?
Barixaku eguerdia iristen de-
nean, lanetik irten eta deskan-
tsatzea gustatzen zait. Eibarren 
oso ohikoa da “poteatzera” irte-
tea, eta niri asko gustatzen zait 
hori egitea. Horrez gain, oso gus-
tuko dut nire koadrilarekin eta 
baita nire arrebaren lagunekin 
ere egotea; gurasoekin planak 
egitea, nire iloba Hugorekin jo-
lastea, amonak bisitatzea… 

Domekan ospatu zen Down 
Sindromearen nazioarteko 
eguna. Egun horrek zer esa-
ten dizu zuri?
Jende askok gutxiesten ditu 
Down Sindromea duten per-
tsonak, eta nik jende horri guz-
tiari esan nahiko nioke Down 
Sindromea dugunok nahi du-
gun guztia egin dezakegula. 
Nik neuk autokritika egiten 
dut eta badakit burugogorra 
eta oldarkorra naizela, baina 
uste dut ezaugarri horiek edo-
zeinek izan ditzakeela. Argi 
daukat nik nahi dudan guz-
tia egiteko gaitasuna dauka-
dala, oso bihotz irekia eta ona 
daukadalako. Jende askok dio 
nik daukadana gaixotasuna 
dela, baina gustatuko litzai-
dake argitzea hori ez dela ho-
rrela: txantxak egiten ditut, 
barre egiten dut, lagunak di-
tut… Beste edozein pertsona 
bezalakoa naiz.

Begiak ixten badituzu, non ikus-
ten duzu zure burua 10 urte 
barru?
Etorkizunean ere Euki enpre-
san lanean jarraitzea gusta-
tuko litzaidake, oso gustura 
nago eta. 

“Argi daukat 
nik nahi dudan 
guztia egiteko 

gaitasuna 
daukadala”

21 urteko gazte eibartarra da Iñigo Ugarteburu. Aldatze 
ikastetxean hasi zituen ikasketak, ondoren Itzion 
egin zituen urte batzuk eta, azkenik, GUREAK taldeak 
eskainitako administrazio-ikastaroa burutu zuen. Behin 
hori lortuta, Donostian eman zuen denboraldi bat “Pauso 
Berriak” ekimenean parte hartzen; bertako helburua da 
adimen desgaitasuna dutenak euren garapen pertsonal 
eta sozialean lagunduko dieten lanpostuetan txertatzea. 
Egun, Eibarko Euki enpresan dihardu Iñigok lanean.

IÑIGO UGARTEBURU
Euki enpresako langilea

Argazkia. MALEN ILLARRAMENDI
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Debabarreneko Lanbide Hezi-
ketako ikastetxeek, Debegesare-
kin elkarlanean, bi urtetik behin 
antolatzen dute Abian Lanbide 
Heziketa Azoka. Lanbide He-
ziketa mailan eskualdean egin 
daitezkeen ikasketak ezaguta-
razteko modua da, eta gazte eta 
gurasoek ikasketa horiek zein 
lan mota egiteko aukera ematen 
duten ikusi dezakete.

Aurten, ostera, aurrez aurre-
ko azoka atzeratzea erabaki dute 
eta azokaren ordez eskualdeko 
ikastetxeei, gazteei eta familiei 
Lanbide Heziketako ikasketen 

aukerak gertutik azaldu ahal 
izateko, hainbat ekintza anto-
latu dituzte.

Martxoa eta maiatza artean 
Lanbide Heziketako ikastetxeen 
Ate Irekien Informazio saioak 
egingo dituzte; eta aurreko as-
tean ikastetxeetako eta Debe-
gesako ordezkariak eskualde-
ko Bigarren Hezkuntzako eta 
Batxilergoko ikastetxeetako 
orientatzaileekin bildu ziren, 
eskualdeko lanbide heziketa-
ri buruzko xehetasun guztiak 
ezagutzera emateko eta beraien 
zalantzak argitzeko.

Ikasleen bideoak
Azoka presentziala egin ezin 
denez, aurten modu birtualean 
aurkeztuko dute eskualdeko es-
kaintza. Horretarako, Lanbide 
Heziketa ikasi duten eta egun 
Debabarreneko enpresetan la-
nean diharduten ikasleen bi-
deo laburrak zabalduko dituzte; 
Lanbide Heziketa ikasi ondoren 
zein lan erakargarri, interesga-
rri eta baliodun garatu daitez-
keen erakusteko.

Bideoak sare sozialetan (Twi-
terren @abianazoka, Faceboo-
ken @AbianDebabarrena eta 

Instagramen @abianazoka) eta 
www.debegesa.eus/abian web-
gunean daude ikusgai.

37 ziklo Debabarrenean
Debabarreneko Lanbide He-
ziketa erabateko formakuntza 
praktikoa da, metodologia be-
rritzaileak aplikatzen ditu eta 
eredu dualean ikasteko aukera 
ematen du.

Eskualdeko zortzi ikastetxe-
tan 37 ziklo ikasteko aukera 
dago, erdi-mailan zein goi-mai-
lan: Armeria Eskola, Elgoibarko 
IMH, Meka Lanbide Eskola, 
Kardala Akuakultura Eskola, 
Mutrikuko Institutua, Uni Ei-
bar-Ermua, Eibarko Oinarriz-
ko Lanbide Heziketarako Udal 
Institutua eta Ermua-Mallabia-
ko Oinarrizko Lanbide Hezike-
tarako Udal Institutua.

Abian azokaren sustatzaileek 
arreta berezia eman nahi diote 
Debabarrenak duen izaera in-
dustrialari, sektorearekin lo-
tutako lanbideen beharrei, eta 
ikasketa-enplegu industrialetan 
emakumeen parte hartze akti-
boa sustatzeko beharrari. Izan 
ere, Debabarreneko balio eran-
tsi gordina sektoreka %47,49 
industria, %44,4 zerbitzuak, 
%6,5 eraikuntza eta %1,29 ne-
kazaritza da Eustaten arabera. 
“Industria sektorea eskualdea-
ren motorra da eta honen ga-
rapen indartsuak ekosistema 
aberatsa sortzen du, hainbat 
zerbitzuz osatuta. Garrantzitsua 
da eskualdeko herritarren kon-
tzientzian zer nolako gizartea 
dugun irudikatzea, bertan lan 
eta bizitzeko zein enplegu auke-
rak izan ditzakegun ulertzeko”, 
diote sustatzaileek.

‘AHT-rik ez! Txikizio kapita-
listaren inposaketari egurra!’ 
da apirilaren 3an Eibarko Gaz-
tetxian egingo den saioen goi-
burua.

Egitarauari dagokionez, 
12:00etan murala margotu-
ko dute, 13:30ean serigrafia 
tailerra egingo da (bakoitzak 

bere kamiseta eraman beharko 
du), 14:30ean bazkari autoges-
tionatua, 17:00etan AHT-ren 
inguruko hitzaldia eskainiko 
dute eta 19:00etan Estutu punk 
oi taldeak kontzertua joko du.

Sarreren prezioa 3 eurokoa 
izango da eta Instagram bitar-
tez erreserbatu daitezke.

Abian azoka modu birtualean 
egingo dute aurten

’AHT-rik ez!’ eskatzeko saioa egingo 
dute apirilaren 3an gaztetxean
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Zer moduz joan zaizue Espai-
niako Txapelketan? Espero 
zenuten emaitza lortu duzue?
Egia esan, guk egindako lanare-
kin oso pozik bueltatu gara, oso 
ondo atera zitzaizkigun egin ge-
nituen bi paseak. Emaitzarekin, 
ordea, ez gara gustura gelditu: 
ez geneukan inolako helburu 
zehatzik, baina hain ondo egin 
ondoren ez genuen espero izan-
dako nota; ez dugu ulertzen eta, 
notaren xehetasunei erreparatu 
ondoren, gauza arraroak daude-
la ikusi dugu, akats informati-
koren bat egon delakoan gaude. 
Guk oso pase onak egin geni-
tuen, baina zapuztuta bueltatu 
gara, jarritako nota gure ustez 
ez delako bidezkoa.

Bi aldiz atzeratu da lehiaketa 
pandemiaren ondorioz. Hiru-
garrengoan, aldiz, aurrera era-
matea lortu da. Zer sentitzen da 
hainbeste etenaldi, atzeraldi... 
gertatzean?

Oso denboraldi luzea egin zaigu. 
Hasieran data batzuk zehaztuta 
zeuden arren, poliki-poliki ho-
rietako gehienak atzeratu edo 
bertan behera geratzen joan 
dira. Azkena urtarrilean, adi-
bidez, txapelketa baino egun 
batzuk lehenago pasa ziguten 
abisua esanez atzeratu egingo 
zela. Asteak eman ditugu inon-
go informaziorik jaso gabe, ez 
genekien noiz eta non jokatuko 
zen, eta martxoaren hasieran, 
lehiaketa baino 10 egun lehe-
nago, hain zuzen, eman ziguten 
jakinarazpena. Ziurgabetasun 
handiarekin bizi izan dugu den-
boraldi hau, eta ezjakintasun 
horrek motibazioa galtzera era-
man zaitzake. Hala ere, guk ez 
dugu etsiko eta ilusioz ekingo 
diogu bideari.

Zein modalitatetan hartu du-
zue parte?
2020ko denboraldi honetan 
taldekakoetan bakarrik hartu 

dugu parte, senior mailan bost 
pilotarekin. Udazkenean bakar-
kako txapelketak egiten ziren 
arren, gure klubak haietara ez 
aurkezteko erabakia hartu zuen, 
pandemia hasi zenetik irailera 
arte ezin izan baikara entrena-
tu, kiroldegia itxita zegoelako. 

Nortzuk osatzen duzue taldea? 
Zein da zuetako bakoitzaren 
rola edo egitekoa?
Gure taldea zazpi kirolarik osa-
tzen dugu:  Nahia, Sara, Mad-
di, Enara, June, Indira eta ni 
neu. Hiru entrenatzaile ditu-
gu: Tania, Miriam eta Natasha. 
Guztiok ditugu taldearentza-
ko ekarpen desberdinak, oso 
anitzak gara gure artean. Hala 
ere, gutako guzti-guztiak gara 
nahitaezkoak taldean eta nor-
bait falta denean asko suma-
tzen dugu haren falta. Ordu asko 
pasatzen ditugu elkarrekin eta 
badakigu nolakoak garen, beti 
saiatzen gara elkarren artean 
laguntzen eta animatzen, are 

gehiago norbait lesionatuta ba-
dago edo egun txarrarekin ba-
dator entrenatzera. 

COVID-19a dela eta, zein pre-
bentzio neurri hartzen dituzue 
entrenamenduetan?
Pandemiaz geroztik, kirolde-
giko alde bateko atetik sartzen 
garen bakoitzean tenperatura 
hartzen digute eta oinetakoak 
desinfektatu eta aldatu behar 
ditugu. Ezin ditugu aldagelak 
erabili, hortaz, gure motxila eta 
gauzak pistan bertan zintzili-
katzen ditugu. Entrenamendu 
osoa egiten dugu musukoarekin, 
eta hiruzpalau ordu ematen di-
tugu entrenamendu bakoitze-
ko. Horrez gain, ordu horietan 
zehar aparatuak eta eskuak ete-
nik gabe desinfektatzen ditugu.

Eta txapelketetan?
Espainako Txapelketan parte 
hartzeko hainbat agiri behar 
izan ditugu. Txapelketako ki-
roldegira sartzeko ere tenpera-

#  ARRATE BAROJA 
Ipuruako Gimnasia Erritmikoko kidea  #

“Gogo eta ilusio 
handiarekin hasi 
dugu aurtengo 
denboraldia”
Aurreko astean jokatu zen Espainiako Gimnasia Erritmikoko 
txapelketa Valentzian. Arrate Baroja, Ipuruako Gimnasia 
Erritmikoko  gazte eibartarra, bere sei taldekideekin batera 
bertaratu zen lehiaketan parte hartzera. Nahiz eta haiek 
egindako lanaz harro egon, ez dira lortutako emaitzarekin ados 
bueltatu etxera. 
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tura hartu, zapatak desinfektatu 
eta aldatu behar izan genituen. 
Ordu zehatzetan sartzen gara 
barrura, beste hiru-lau taldere-
kin batera, eta beti gara berbe-
rak, burbuilak egin dituzte gure 
artean beste talde batzuekin ez 
nahasteko eta arriskuak murriz-
teko. Talde bakoitzak txapelketa 
amaitu bezain laster alde egin 
behar du kiroldegitik, minutu 
gutxiko tartearekin, ingurua 
desinfektatzeko eta beste talde 
batzuk sar daitezen.

Duela urtebete hasi zen pan-
demia. Lehen txapelketa da ge-
roztik? Zer sentitzen da berriro 
ere leihatzen hastean?
Pandemiaz geroztik izan dugun 
lehen txapelketa presentziala 
izan da; gainera, garrantzitsue-
na. Hala ere, lehenago ere egin 
ditugu zenbait torneo online,  
esperientzia pixka bat hartzeko 
helburuarekin. Egun txapelketa 
presentzialak egitea oso zaila eta 
arriskutsua da, jende asko bildu 
behar garelako. Baina, aurrez 
aurreko lehiaketa hau egitea oso 
ondo etorri zaigu, geure maila 
ona zela egiaztatzeko eta lehia-
tzen dugun bitartean sentitzen 
dugun adrenalina hori berriz 

ere izateko. Txapelketak asko 
disfrutatzen ditugu, batez ere 
ondo ateratzen direnean, azke-
nekoan bezala.

Etorkizunera begira, zein da 
zure hurrengo erronka per-
tsonala? Eta taldearentzat?
Orain 2021eko denboraldia 
prestatzen hasiko gara. Taldeari 
dagokionez, 10 mazako kon-
junto berria prestatuko dugu 
eta, aldi berean, bakarkako lana 
egiten jarraituko dut. Taldeka 
izango dugun hurrengo erron-
ka hemendik hilabete batera 
izango da, Espainako Kopara-
ko sailkatzeko lehen txapelke-
ta izango baitugu. Gure xedea 
sailkapen hori lortzea da eta Es-
painiako Kopan parte hartzea, 
gure lana ahalik eta hobekien 
erakusteko. Era berean, hila-
bete batzuk barru, bakarkako 
Espainako txapelketa izango 
dugu eta nire erronka pertso-
nala harako sailkatzea izango 
da, baina taldekakoan garrantzi 
handiagoa jartzen dugu. Gogo 
eta ilusio handiarekin hasiko 
dugu aurtengo denboraldia; lan 
asko egingo dugu eta pandemia-
ren egoera hobetuko delaren 
itxaropena dugu.

“Oso pase onak 
egin genituen, 
baina zapuztuta 
bueltatu gara, 
jarritako nota 
gure ustez 
ez delako 
zilegizkoa”

“Gutako guzti-
guztiak gara 
nahitaezkoak  
taldean eta 
norbait falta 
denean asko 
sumatzen dugu 
haren falta”

Nahia, Maddi, Sara, Enara, June, Indira eta Arrate.
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Jardiñetara gerturatuko 
gara eta, Institutuaren es-
kumara dauden eskilara 

mekanikoak hartuta, Arrateko 
errepidera igoko gaituen pasea-
lekura helduko gara. Errepidea 
gurutzatu eta, Milafloresera 
doan bidea hartuta, txango ho-
rretako desnibel handiena gain-
dituko dugu.

Milafloreseko etxeak atzean 
lagata, hormigoizko pista zabal 
eta eroso batean sartuko gara 
eta, galtzeko inolako arriskurik 
gabe, Arrajola baserrira heldu-
ko gara. Geldialdia egin deza-

kegu haren atzealdean dagoen 
iturritik edateko.

Ordura arteko ibilibidearen 
noranzkoari jarraituz, baserria 
atzean lagako dugu eta beste 
pista zabal batetik, oraingo hau 
lurrezkoa, jarraituko dugu. Ba-
serritik 200 bat metrora egu-
rrezko langa ikusiko dugu 
ezkerrera, jaitsiera leuna es-
kaintzen digun bide argi batera 
paso emango diguna. Bertatik 
jaitsiko gara, jarraian Arrajola 
eta Sosola baserriak banatzen 
dituen Abontzako (Legarre) 
errekastoa gurutzatzeko.

Ibilbidearen zati handiena 
baso zonalde hori guztia zehar-
katzen duen harrizko kaltzada 
ikusgarriak hartuko du. Hor 
gozatzeko aukera izango dugu 
hainbat zatitan bide horrek 
erakusten duen egoera bikai-
narekin.

Sosola baserrira heltzera-
koan, gure aurrean landetxe bat 
bezalakoa ikusiko dugu. Pixka 
bat lehenago eskumara joko 
dugu eta, handik metro gutxi 
batzuetara, ezkerrean dagoen 
bidexkan sartuko gara (Sosola 
adierazten du kartelak). Horri 

1. TXANGOA: Jardiñeta-
Arrajola-Sostoa-Amaña

Ibilera polita, autoa hartu barik egin daitekeena. Martxaren norabidea ere aldatu dezakegu, eta Amañatik irten 
Jardiñetan amaitzeko. Hasteko puntuetara, gainera, Jardiñeta izan edo Amaña izan, eskilara mekanikoetatik hel 
gintezke. Eta pasatuko ditugun bi baserrietan iturria dugu (tratatu gabeko urarekin). Ibilera Jardiñetatik abiatuta 

zehaztuko dugu, batez ere norabide horretan eginda igoerako desnibelak malguagoak direlako.

Ibilbidearen 
zati handiena 
baso zonaldea 
zeharkatzen 
duen harrizko 
kaltzada 
ikusgarriak 
hartuko du

Arrajola eta Sosola arteko estrata.

Hemen proposatzen ditugun txangoak aproposak dira familian egiteko, 
hau da, zailtasun gutxiko edo gabeko ibilerak dira, 

umeekin lagunduta egiteko modukoak.
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jarraituz baserriaren ondoan 
dagoen hormigoizko pistara 
iritsiko gara; eskumarantz har-
tuko dugu, bertatik igotzen ja-
rraitzeko. Hori bai, aurrera jo 
baino lehen komeni zaigu agro-
turismo hori bisitatzea. Hor 
ere iturria badugu, bertakoek 
egiten duten gazta ekologikoa 
saltzen dute eta aukera izan 
dezakegu, zortea badugu eta 
labealdi batekin kointzidituz 
gero, baserriko ogia  dastatzeko.  

Jaitsiera erosoa amaieran
Orain leun-leun igotzen doan 
hormigoizko pista zabalean 

gaude, eta ibilera atseginga-
rria egingo zaigu, eskaintzen 
digun bistei esker. Bi etxe pare-
tik pasatuko gara (Sosolaberri 
eta Aritxuluetaberri), euren ba-
ratz eta lorekin, eta pistatik ja-
rraituko dugu igotzen. Hor adi 
egotea komeni zaigu, etxe ho-
rietatik 500 bat metrotara (15 
bat minutura) ezkerrera izango 
dugun egurrezko beste langa 
bat pasatu beharko dugulako, 
hortik abiatuta pinudian sartu 
eta jaitsieran joango den bidea 
hartzeko. Erraza da aurkitzea, 
etxetik horraino egurrezko 
lehenengo langa delako; au-

rretik metalezko beste bi edo 
hiru lagako genituen atzetik.

Hortik aurrerakoak, jaitsi eta 
jaitsi, erosoa izateaz gain (ba-
dago desnibel pixka bat tarte 
batzuetan), zuzen eramango 
gaitu Amañako eskoletara. 
Lokatza lagun izan dezakegu 
aurreko egunetan euria izan 
bada. Azken tarte hori, dena 
dela, ikusgarria egingo zaigu 
duen edertasunarengatik, oso 
baso askotarikoa eskaintzen 
digulako: gaztainondoak, ur-
kiak, haritzak, etb. Behaketara-
ko espazio ezin ederragoa gure 
begietarako.■

FITXA TEKNIKOA
Distantzia: 4,5 km.

Pilatutako desnibela: 250 m.
Denbora: Ordu eta erdi/bi ordu

Gomendagarria da botekin 
edo markatutako zoladun 

zapatilekin joatea, aurreko 
egunetan euria izan bada 

lokatzarekin aurkitu 
gintezkeelako. 

Arrajola baserria. Sosola baserria.
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>>> Eskubaloiko 1. Nazional 
Mailan jokatzen duen Fernan-
do Fernandezen taldeak bede-
ratzigarren garaipena jarraian 
lortu zuen azken jardunaldian 
Zaragozako Dominicos taldeari 
27-25 gailenduz Ipurua kirol-
degian. Neurketa parekatua 
izan zen azken momenturai-
no, Lander Casadok lortutako 
azken golarekin taldeak arnas 
pixka bat hartzeko aukera izan 
zuen arte. Garaipen horrekin 
eibartarrek bigarren postua-
ri eusten diote, Anaitasuna li-
derrarengandik hiru puntura 
sailkapenean; hori bai, batak 

zein besteak ihes egin diete bes-
te guztiei, Ereintza hirugarren 
sailkatuak Hierros Servando 
zortzi puntura duelako. Zara-
gozako beste taldea bisitatuko 
dute Fernandoren mutilek hu-
rrengo jardunaldian.

Eibar Eskubaloiko senior 
mailako beste bi taldeak ere ga-
raile izan ziren aurreko astebu-
ruan: emakumezkoen Grupo 
Mecalbe 17-24 nagusitu zitzaion  
Ordizia Biok-i Majori kirolde-
gian, eta gizonezkoen bigarren 
taldea Saieko baino gehiago izan 
zen (32-23) Ipurua kiroldegian 
jokatutako norgehiagokan. 

Hierros Servandok sendo 
jarraitzen du bigarren tokian

>>> Kostata izan bada ere, 
gutxinaka gure herriko kirol 
taldeak badoaz barneratzen 
inoiz baino laburragoa izango 
den denboraldian. Horrela, 
Urki FT-ko ordezkariek aste-
buru nahiko betea izan zuten 
aurrekoan. Gorengo Mailako 
taldeak 2-1 irabazi zion Legaz-
piko Ilintxari Unben, Jongar 
eta Adot-en golekin, 1. Erregio-
naleko taldeak atsedena izan 

zuen bitartean. Jubeniletan, 
Ohorezko mailako taldeak 
3-2 galdu zuen Elgoibarren, 
eta 1. Mailakoak 0-2 irabazi 
zion Eibartarrak-eko taldeari 
derbian. Kadeteetan, azkenik,  
Ohorezko mailako ordezkariak 
5-0 irabazi zion Elgoibarri eta 
1. Mailako beste biak ere garai-
le izan ziren: Urki A 1-2 Elgoi-
barren eta Urki B 3-1 Unben 
Aretxabaletaren aurrean.

Avia Eibar Saskibaloiak landutako garaipena eskuratu zuen
>>> Senior mailako saskibaloia aurreko asteburuan itzuli zen 
Ipurua kiroldegira eta Eibarko taldeak ondo bideratuta zirudien 
norgehiagoka azkenean larri, baina aurrera atera zuen. Goierri 
Modelos Ezguba 17-8 atzetik zihoan lehen laurdenaren amaieran 
eta alde handiagoaz atsedenaldian (35-19). Eibartarrek ordura 
arte neurketa kontrolatuta bazeramaten ere, epaileak protago-
nismoa hartu zuen handik aurrera eta partiduak bestelako jitea 
hartu zuen. Azken hamar minutukoan sartzeko markagailuak 43-
36koa erakusten zuen eta urduritasuna nabarmentzen hasi zen 
Eibarko jokalarien artean. Epaileak lau teknika adierazi zituen 
etxeko taldearen aurka (entrenatzaileari eta hiru jokalariri) eta, 

azkenean, Andersonen zuzendaritzak garaipenari eustea ekarri 
zuen. Endika Varonak, bestalde, lehen taldearekin debutatu zuen 
multzoko talde indartsuenetakoa den Goierriren aurka.

Avia Saskibaloiko junior mailako mutilen taldeak ez zuen 
bere egunik onena izan eta erraz galdu zuen Orion bertako Zast 
taldearen aurka jokatutako partidua; badu, beraz, taldeak lana 
egiteko tartea maila zail horretan konpetitiboa izateko bidean. 
Aldapeta Maria Ikastetxea hartuko du domekan Ipuruan, goizeko 
10:30ean, maila bereko nesken taldeak Lasarte-Orian bertako 
Ostadar B-ren aurka indarrak neurtuko dituen bitartean (bihar, 
10:00etan hasiko den norgehiagoka).

Urkiko taldeek denboraldi 
bereziari ekin diote

>>> Ernesto Ezpeleta "Bihu-
rri"-ren semea azpitxapeldun 
geratu zen Azpeitiko Izarraitz 
pilotalekuan jokatutako Urrez-
ko Aizkolarien Binakako Txa-
pelketan. Mendaron bizi den 
aizkolariak Goizeder Belza izan 
zuen lagun final horretan eta, 
bertan parte hartu zuten bes-
te lau aizkolarien kasuan mo-
duan, guztiendako estreinal-
dia izan zen final hori jokatzea. 
Hodeik eta Goizederrek osatu-
tako bikoteak Ibai Soroak eta 
Txomin Amundarainek bai-
no minutu bat eta 25 segundo 
gehiago behar izan zuen lana 
amaitzeko. Final horretaz apar-
te, ekitaldi berean jokoan izan 
zen emakumeen Banakako Aiz-
kolarien Txapelketa ere, Nerea 
Sorondoren garaipenarekin.

Hodei Ezpeletak bigarren egin 
zuen Urrezko Binakakoan

Hodei Ezpeletak maila eman zuen.
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>>>  Hamarreko taldea aur-
keztu zuen Kalamua klubak 
aurreko domekan Ipurua kirol-
degian jokatutako Ne Waza es-
pezialitateko Gipuzkoako txa-
pelketara eta bertan izandako 
guztiak dominekin bueltatu 
ziren etxera; lan ezinhobea, 
beraz, Eibarko ordezkariena. 

Gainera, domina horietako 
sei urrezkoak izan ziren, zila-
rrezko eta brontzezko binare-
kin batera. Argazkiko zenba-
kiei erreparatuz honela banatu 
zituzten: 3- Richard Christian, 

4- Naroa Garcia, 5- Nekane Mu-
guruza, 6- Iker Martinez, 9- Bu-
yannemekh eta 11- Octavio de 
Paula, horiek urrekoa irabazi 
zuten; 1- Naroa Collado eta 2- 
Omar Coulvaly kirolarientzat 
zilarrezkoa izan zen; eta 7- Xa-
bier Goitia eta 8- Eneko Barrue-
tarentzat brontzezkoa. Eurekin 
dago  argazkian Manu Agirre 
entrenatzailea.

Aipatutako emaitza horiekin 
urrezkoa eskuratu zuen seikotea 
nazional mailako finaletara-
ko sailkatu da; horiei aurretik 

sailkatuta zeuden beste batzuk 
gaineratuko zaizkie konpetizio 
horretarako. Gipuzkoakoan, ja-
kina, Eibarko kluba lehenengoa 
izan zen.

Bihar gerriko beltzak esku-
ratzeko azterketa izango da To-
losan eta 2. Dan maila lortzen 
ahaleginduko dira Nekane Mu-
guruza eta Iker Martinez.

Kalamuako ordezkari guztiek 
domina irabazi zuten

>>> Denboraldi bikaina dihar-
du egiten Ohorezko Mailan 
aurten debutatzen duen ema-
kumezkoen Eibarko taldeak. 
Aurrez egindako urratsei gehi-
tu zitzaion aurreko asteburuan 
Guntinek prestatzen duen tal-
deak Madrilgo Olimpicoren 
aurka estatuko hiriburuan lor-
tutako garaipena. Iberdrola Li-
gako zazpigarren jardunaldiko 
lehian Pozueloko taldeari na-
gusitu zitzaion Eibarko taldea, 
27-36 emaitzarekin. Neurketari 
ondo heldu zioten eibartarrek, 
baina madrildarren erreakzioek 
atsedenaldirako bi puntutan 
laga zuten desabantaila. Biga-
rren zatian kontserbadoreago 
jokatu zuten Guntinek presta-
tzen dituen neskek eta, madril-
darren akatsez baliatuta, beste 

bi entsegu egitea lortu zuten. 
Partidu gogor eta borrokatu ho-
rren ondoren, laugarren postua-
ri eusteko azkena jokatuko dute 
atzetik duten CRAT-en aurka 
apirilaren 11n.

Ohorezko B Mailan jokatzen 
duen gizonezkoen taldeak, bes-
talde, 21-12 galdu zuen Amu-
rrion aurreko zapatu arratsal-
dean, Bilboko Unibertsitarioren 
aurkako norgehiagoka. Atse-
denaldira aurretik joan ziren 
eibartarrak (5-9), baina ez zuten 
jakin izan horri eusten. Emai-
tza horrekin eibartarrak biga-
rren dira bigarren faseko sail-
kapen horretan, 21 punturekin, 
Valtecsa liderrarengandik lau 
puntura. Domeka eguerdian, 
12:00etan hasita, eibartarrek 
Ferrol hartuko dute Unben.

Eibar FT-k Rayo Vallecano 
hartuko du etzi arratsaldez
>>> Azkenaldian puntu gutxi 
eskuratu dituzte Dorronsoro-
ren neskek eta atzetik datozen 
taldeak asko gerturatu zaizkie 
sailkapenean. Aurkari gogo-
rrenekin jokatu ondoren, orain 
eibartarren borroka berean sar-
tuta dauden taldeak izango di-
tuzte aurrez-aurre beharrezko 
dituzten puntuak lortzeko hel-

buruaz. Aurreko asteburuan 
Unben Espanyolekin 0-1 gal-
du eta gero, oraingoan eibar-
tarren puntu berberak dituen 
Rayo Vallecano izango da aur-
karia, hau ere Unben jokatuko 
den norgehiagokan. Partidua 
etzi jokatuko da, arratsaldeko 
17:00etan hasita, eta lasaitasun 
pixka bat lortu dezake garaileak.

Avia Eibar Rugby taldea lau 
onenen artean kokatu da
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Saltsa faltako zaio lasterke-
tari, mendateetan zaleak 
ez direlako izango; tristea 

eta ezohikoa ere izango da ia 
aste osoa hartuko duen proba, 
baina ikuskizun ederra ikusi 
ahal izango da telebistaz. Euskal 
Herriko Itzuliak 797 kilometro 
izango ditu guztira, iaz baino 
ehun gutxiago; 22 mendate igo-
ko dituzte, iaz baino bi gehiago. 
Eta, pandemia-egoerak behar-
tuta, oraingoan lasterketa ez da 
Nafarroa eta Ipar Euskal Herri-
tik igaroko.

Apirilaren 5ean, astelehena, 
hasiko da proba Bilbon, Begoña 
santutegia eta Etxebarria par-

ke artean jokatuko den 14 kilo-
metroko erlojupekoarekin. Iaz 
Itzuliari amaiera emango zio-
naren parean, zazpi kilometro 
pasatxo laburtu dute etaparen 
ibilbidea, baina %19ko aldapa 
pikoa sartu dute amaieran.

Apirilaren 6ko bigarren etapa 
Bizkian jokatuko da osorik, Za-
llan hasi eta Sestaon amaitzeko, 
155 kilometro osatu ondoren. 
Horko zailtasun handiena hel-
mugatik hamabost kilometro 
eskasera dagoen 2. mailako La 
Asturiana gaina izango da.

Iaz bigarren etapa izan behar 
zena izango da aurtengo hiru-
garrena, osorik Araban jokatu 

beharrekoa. Apirilaren 7ko hori 
Amurrion hasi eta Ermualden 
amaituko da, tropelak 165 kilo-
metroko ibilbidea gainditu eta 
gero. Lehenbiziko aldiz igoko 
dute lau kilometro baino ez di-
tuen Laudioko azken mendate 
hori, baina bere laburtasunean 
oso gogorra da, %17ko eta %20
ko zatiekin.

Laugarren etapa, hilaren 8an 
jokatzekoa, Gasteizen hasi eta 
Hondarribian amaituko da. Ia 
190 kilometroko ibilbidearen 
amaierak Donostiako Klasi-
koaren itxura osoa izango du, 
Jaizkibel eta Erlaitz igoko baiti-
tuzte azken kilometro horietan.

797 kilometro 
eta 22 mendate 
izango ditu 
aurtengo 
edizioak, 
pandemiak 
hala behartuta 
EAEn bakarrik 
jokatuko dena

Apirilaren 5ean abiatuko da
Datorren astean (Aste Santua tarteko) alerik ez duzuenez izango zuen buzoietan, honakoan aurreratzen dizkizuegu 
apirilaren 5ean Bilbon abiatuko den Euskal Herriko Itzuliaren etapetako perfilak. Hurrengo astekaria apirilaren 9an 

izango duzue esku artean, gure herria txirrindularitza-gune garrantzitsu bihurtzeko bezperan: hurrengo egunean, 
hilaren 10ean, amaituko da OCETAk antolatzen duen proba Arrate gainean eta, zapatu horretako ikuskizuna dastatu 

eta gero, domekan bertan Eibarko Txirrindularitza Elkarteak antolatzen duen Valenciaga Memorialak hartuko dio 
lekukoa Itzuliari. Eibarko zaletu guztiek -errepidetik ezin bada ere- gertutik gozatzeko aukera bikaina.
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Ondarroatik Eibarrera
Barixakuko bosgarren etapa 
ere berria da iazkoarekin pa-
rekatuta, eta 160 kilometrotan 
Hondarribia eta Ondarroa lo-
tuko dituzte, bidean 3. mailako 
hiru mendate gaindituz. Hel-
muga Zaldupe foball-zelaian 
kokatuko dute, bertako Aurre-
ra taldeak 100 urte betetzen 
dituela ospatzeko.

Azken etapa, zapatukoa, 
izango da Itzuliko laburrena, 
baina erabakigarria ere izan 
daiteke, 111 kilometrotan zazpi 
mendateri egin beharko die-
telako aurre txirrindulariek. 
Horietako hiru, gainera, 1. 

mailakoak izango dira (Azurki, 
Krabelin eta Usartza). Eibarrek 
hartuko ditu, beraz, Itzuliaren 
amaierako une garrantzitsue-
nak, gertutik baina telebistatik 
jarraitzekoak. 

Etapetan gainsariak ere izan-
go dira hiru lehen sailkatuen-
tzat, bai esprint berezietan eta 
baita helmugetan: 10 segun-
do, sei eta lau jasoko dituzte, 
hurrenez hurren, aipatutako 
hirurek. 2021eko Itzulia Bas-
que Country proban 24 taldek 
hartuko dute parte oraingoan. 
UCI World Tourreko 19 taldeei 
UCI ProTeams-eko bost talde 
gehitu behar zaizkie: Total Di-

rect Energie, Caja Rural Segu-
ros RGA, Burgos-BH, Euskal-
tel-Euskadi eta Kern Pharma.

Orain arte jokatutako Eus-
kal Herriko Itzuliaren esta-
tistikei erreparatuz, Conta-
dor eta Gonzalez-Linares dira 
erregeak, lautan eurenganatu 
dutelako lasterketa; hirutan 
irabazi dute Romingerrek eta 
Kellyk. Etapei begira, Kelly eta 
Perurena dira nagusi, 11 garai-
penekin; bederatzitan altxatu 
zituen besoak Jalabertek, eta 
zortzitan Samuel Sanchezek 
eta Romingerrek. Gasteiz da, 
bestalde, hiri bisitatuena, Ei-
barren aurretik. ■

Zallatik Sestaorainoko martitzeneko etapak 155 kilometro izango ditu. Amurriotik Laudiorainoko eguazteneko etapak 168 kilometro izango ditu.

Gasteiztik Hondarribiarainoko egueneko etapak 189 kilometro izango ditu. Hondarribiatik Ondarroarainoko barixakuko etapak 160 etapa izango ditu.

UCI World 
Tourreko talde 
guztiekin 
batera, UCI 
ProTeams-eko 
beste bost taldek 
hartuko dute 
parte Arraten 
amaituko den 
Itzulian
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EIBAR KLISK BATEAN

Amañako geometriak. FERNANDO SOLANA
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MENDI-JARDUNALDIAK

Pello Osororekin amaituko 
da aurtengo Mendi Jar-
dunaldietako egitaraua. 

Aurretik izandako bestelako 
ekitaldiak arrakasta izan dute, 
Klub Deportiboko mendi-ba-
tzordeko ordezkarien esanetan: 
“Mendifilmeko saio bakoitzean 
109 lagun elkartu ziren, aurreko 
urteetan izandakoaren antze-
rako kopurua”. Ez da gutxi, bizi 
dugun egoera berezia kontuan 
hartuta; horrez gain, jendeak 
oso gustora ikusi zituen peli-
kulak eta baita aurkezleen azal-
penak jarraitu ere. GPS mugi-
korraren inguruko ikastaroan, 
bestalde, aforoa bete egin zen 
eta 25 lagun izan ziren oina-
rrizko erabilerarako urratsak 
ikasten . Ez zen gutxiagorako 
izan eguazten honetan Juan Va-
llejo alpinistaren eskutik Coli-
seoan izandako “Mis montañas” 
proiekzioak izan zuen erantzu-
na, bertara joandako mendiza-
leen artean.  

Datorren astelehenean, hilak 
29, Pello Osoro eibartarrak hain 

ondo ezagutzen duen “Neguko 
triatloia” gaiaren inguruan jar-
dungo du Portaleko areto nagu-
sian eskainiko duen proiekzioa-
rekin. Arratsaldeko 18:30ean 
hasiko da emankizuna eta ki-
rol horretan hain maila gore-
nean diharduen triatloilariak 
modalitate horretako nondik 
norakoak kontatuko ditu, bere 
motibazioak, prestaketa, errefe-
renteak, probak eta abar azale-
ratzeaz gain bere bideoan. 

Errekuperazio bidean
Ez du sasoi errazena bizi gaur 
egun Osorok: badira hilabete 
batzuk min hartu zuela eta ki-
rol ibilbidetik aparte dagoela, 
berriro martxa hartzeko prest. 
Berak dioenez, "printzipioz 
gauzak ondo doaz, bere bide-
tik, baina honek luze joko du. 
Bi hilabete dira ebakuntza egin 
zidatenetik eta goiz da oraindik 
berriz lehiatzen hasteko mo-
duan noiz izango naizen jakite-
ko. Ondo bidean, udazkenerako 
errekuperatuta beharko nuke". 

Berez kirol horrek sakrifizio 
handia eskatu eta denbora asko 
kentzen dion galdetuta, "irau-
pen luzeko kirolek orokorrean 
denbora asko eskatzen dute-
la" diosku, baina aurkitzen dio 
abantailarik ere: "Hiru dizipli-
na ezberdin biltzean, entrete-
nigarriagoa eta errazagoa ere 
bihurtzen baita".

Hilaren 29ko proiekzioaren 
inguruan ere hitz egin digu: 
"Muntatu dudan bideoan ne-
guko triatloia zer den azaltzen 
ahalegindu naiz batez ere, labur 
hori bai, eta jarraian ni zelan 
heldu naizen kirol horretara 
argituko dut". Bere ustetan, "ki-
rola orokorrean gustatzen zaion 
jendeari" interesatuko zaio eta 
baita "hiru kirol biltzen dituen 
modalitatearen inguruan ku-
riositatea" dutenei ere.

Hori bai, ez ahaztu ekitaldi-
rako plazak mugatuak izango 
direnez, interesatuek aurre-
tik txartela eskuratu beharko 
dutela Deporreko tabernan, 
17:30etik 20:30era. ■

Portalean izango 
den ekimen 
horretarako 
txartela hartu 
behar da aurretik 
Deporreko 
tabernan

Triatloia hizpide astelehenean
Eibarko Klub Deportiboko mendi-batzordeak antolatutako aurtengo Mendi Jardunaldiak azkenera helduko dira 

hilaren 29an, astelehena, Pello Osoro triatloilariak modalitate horren inguruan Portaleko areto nagusian eskainiko 
duen proiekzioarekin. Bertan parte hartzeko, dena dela, beharrezkoa izango da aurretik txartela eskuratzea, plaza 

mugatuko ekitaldia izango baita. Txartela doan lortu ahal izango da Deporreko tabernan, 17:30etik 20:30era.

GPS ikastaroa Deporren.
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Konfinamendua ezarri baino 
pixka bat lehenago grabatu 
zenuten diskoa. Pandemiak 
nola baldintzatu du zuen jar-
duna?
Diskoa grabatzea eta kontzer-
tuak ematea zen gure asmoa. 
Kontzertu batzuk lotuta ge-
nituen, baina pandemiarekin 
dena gelditu zen. Hala ere, zor-
tea izan dogu eta bost kontzer-
tu eman ahal izan ditugu, baina 
egoera ez da ona kontzertuak 
eskaintzeko, batez ere musikari 
profesionalak ez garenontzat. 
Kultura ez profesionala guztiz 
geldituta dago, aukera barik, 
eta komunitate ez profesionala 
handia eta zabala da gure he-
rrialdean. Kultura zabala eta 
aberatsa da gure herrian, eta 
horren parte handi bat guztiz 
baztertuta dagoela sentitzen 
dugu. Berez, entseguak ere ezin 

ditzakegu egin, profesionalak 
ez izateagatik.

Hartutako neurrien eragina 
igarri duzue zuzenekoetan? 
Kontzertuetan sortzen den gi-
roa guztiz desberdina da. Lehen 
zegoen berotasuna, orain des-
berdina da, zintzoagoa, baina 
baita hotzagoa ere. Hala ere, 
gustura sentitu izan gara eman-
dako kontzertuetan eta jendea-
ren harrera ere ona izan da.

Nolako diskoa egin duzue?
Lanak lau abesti ditu, denak ga-
rapen luzekoak. Abesti bakoi-
tzean atmosfera desberdinak 
sortzen dira, beraz, lasai entzu-
teko diskoa dela esango genuke, 
entzunaldiekin hobetzen dooan 
horietakoa. Rock abestiak dira 
oinarrian, beti ere gure erara 
eginez, konplexu barik.

Norman taldean elkarrekin 
ibili zarete. Erraza egiten zai-
zue proiektu bata eta bestea 
banatzea? 
Norman momentu honetan 
lozorroan dago, Bates Mote-
lera itzuli behar izan da bere 
ama zaintzera eta denboraldi-
txo batez egongo da han. Be-
raz, orain Brauliorekin gaude 
burubelarri.

’Braulio’ izena bitxia da. Kon-
tatu daiteke nondik datorren?
Kepak, proiektuaren aitak, 
izen xelebrea eta motza nahi 
zuen, eta Braulio aukeratu 
zuen. Asko galdetzen digu-
te izenagatik. Spotifyn bila-
tuz gero, gure diskoa Braulio 
abeslariaren diskografia ba-
rruan agertzen da. Momen-
tuz ez dugu salaketarik izan 
(barreak).

Diskoak lau abesti ditu, baina 
gehiago dituzue esku artean. 
Lan berria prestatzen dihardu-
zue edo kontzertuetan baka-
rrik izango dugu abesti horrek 
entzuteko aukera? 
Abesti gehiago ditugu graba-
tzeko, eta BAPen bertsio bat 
ere prestatzen gabiltza bidlu-
ma baterako. Egoerak lagatzen 
digun neurrian abesti guztiak 
grabatzea da gure asmoa, bai-
na zer egin pentsatuko dugu. 
Agian disko motzak egiten ja-
rraituko dugu, grabatzeko eta 
entzuteko arinago dela uste 
dugulako. Abestiak zuzenean 
entzuteko aukera izatea ere 
espero dugu. Gure lana hobeto 
ezagutu nahi izanez gero, face-
bok.com/brau.lio.197 orrira 
jo edo brauliotaldea@gmail.
com helbidera idatzi besterik 
ez duzue.

“Abesti bakoitzean atmosfera 
desberdinak sortzen dira”

BRAULIO • MUSIKA TALDEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Norman taldean elkarrekin ibili diren Kepa Arakistainek, Ruben Bernedok eta Alex 
Ariznabarretak osatzen duten Braulio musika taldeak martxoan grabatu zuen bere 
aurreneko diskoa. Harrera ona izan du, “nahiz eta pandemiarekin zailagoa izan den 
jende gehiagorengana heltzea”, diotenez. Lau abestitan asko eskaintzen du taldeak.

Arrateko Amaren jaia irailaren 
8an ospatzen dugun arren, ez 
da beti hala izan: aintzina aben-
duaren 8an, Kontzezio egunean 
ospatzen zuten eibartarrek be-
raien zaindariaren eguna, baina 
1563. urteko martxoaren 11n 
Pio IV.a Aita Santuak jaia irai-
laren 8ra aldatzea erabaki zuen. 
Horretarako arrazoia, berriz, 
eguraldia izan zela dago jasota, 
besteak beste, Gregorio de Mu-
gikak gure herriari buruz ida-

tzi zuen “Monografia Histórica 
de la Villa de Eibar” liburuan. 
Irailean elurrik eta hotzik ez 
zuela egiten eta, horren aitza-
kiarekin, jaia aldatzeko eskaera 
egin zuten Kofradiakoek eta 
Aita Santuak Ama Birjinaren 
jaiotza-egunera aldatzea era-
baki zuen. Hain zuzen ere, ho-
rren inguruko biñeta egin dute 
Azpilikuetatarrek Ego Ibarra-
ren web orriko “Atzo goizeko 
ipuiñak” atalerako.

1563ko martxoan Pio IV.a Aita 
Santuak Arrateko jaia abendutik 
irailera aldatu zuenekoa
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Aurreko zapatuan hil zen Madrilen Maria Rosa Suarez-Zu-
loaga, Ignazio Zuloaga margolariaren biloba, 83 urterekin, 
bihotzekoak jota. Bere heriotzak ezustean harrapatu ditu 
ingurukoak, “sasoi betean” ikusten zutelako: “Tallinen, Es-
tonian, Ignazio Zuloagari buruzko erakusketa inauguratu-
ko dute laster eta ilusio handia zuen horrekin”.

Enrique Suarez Rezola eta Lucia Zuloaga Dethomasen ala-
ba zen Mª Rosa eta 2011. urteaz geroztik Pedrazan bizi zen, 
bere aitxitxak 1925ean erosi zuen gazteluan. Bertan dagoen 
museoaren kudeaketaz arduratzen zen eta aurretik, luzaroan, 
Zumaiako Zuloagaren Museoa zuzendu zuen. Goian bego.

Udaleko Euskara Zerbitzuak eta 
Juan San Martin Udal Liburutegiak 
familian euskaraz gozatzeko mo-
duko jolasen eta liburuen bilduma 
prestatu dute, Aste Santuko oporren 
atarian. Gida hori Haur Hezkuntza-
ko eta Lehen Hezkuntzako ikas-
tetxe guztietara eramango dute, 
familien artean banatu dezaten. 
Besteak beste, umeen euskararen 
erabilera areagotzeko gurasoentza-
ko GOMENDIOAK eta umeentzako 
LIBURU gomendatuak eta JOLA-
SAK bildu dituzte gida horretan. Ekimenaren arduradunek 
diotenez, “opor garaian umeekin egoteko denbora gehiago 
dagoenez, euskara indartzeko une egokia da”. 

Bihar izango da 2021eko bigarren Bertso Eguna. Saioa Geta-
riako Cristobal Balenciaga Museoan egingo da, 18:00etatik 
aurrera, eta aretoan bertan nahiz online jarraitzeko aukera 
egongo da. Bertsozaleen Elkartetik adierazi dutenez, museo-
rako sarrerak amaitu dira, baina online jarraitzeko sarrerak 
badaude oraindik, www.bertsosarrerak.eus atarian.

Maria Rosa Suarez-Zuloaga, 
Ignazio Zuloaga pintorearen 
biloba hil da 

Familian euskaraz gozatzeko gida

Bertso Egunerako sarrerak online

Juan San Martin liburutegiak 
“LiburuTuber izateko prest?” 
izenburuko ekintza antolatu 
du Haur Liburuaren Nazioar-
teko Eguna ospatzeko, eta ume 
eta gazteen artean ikus-entzu-
nezkoen bidez irakurketa sus-
tatzeko. Horretarako, gazteak 
animatu nahi ditu gustoko du-
ten liburu bat hartu eta, bideo 
labur batean, beste batzuei li-
burua irakurtzeko grina pizteko 
moduko gomendio edo mezua 
grabatzera. Banaka edo binaka 
grabatu daitezke eta, gehienez, 

hiru minutuko iraupena izan 
beharko dute. Bideoak libu-
rutegia@eibar.eus helbidera 
bidali behar dira eta lan guz-
tiak liburutegiaren “Liburu-
Tuber” kanalera igoko dituzte, 
Youtuben. Parte hartzeko epea 
apirilaren 19ra arte egongo da 
zabalik eta 6 eta 14 urte bitarte-
ko haurrek har dezakete parte. 
Hiru maila edo talde bereiziko 
dituzte, adinaren arabera, eta 
bakoitzeko irabazleak 75 euro-
ko erosketa-bonoa jasoko du, 
liburuetan gastatzeko.

Aste honetan jakinarazi dute-
nez, Udaleko Bozeramaileen 
Batzordeak Maite Arroitajau-
regi musikagileari “Txopitea 
eta Pakea”. Udalak egin deza-
keen aitortzarik gorena ematea 

erabaki du. Horrela, “Akelarre” 
pelikularako musikarekin jaso 
berri duen Goya Sariaren ga-
rrantzia azpimarratu eta, era 
berean, egindako lanarengatik 
zoriondu nahi dute. 

Gazteen artean irakurzaletasuna 
sustatzeko lehiaketa antolatu du 
Eibarko Udal Liburutegiak

“Txopitea eta Pakea” Udalaren 
aitortzarik gorena emango diote 
Maite Arroitajauregiri
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DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Miguel Angel Gonzalez Martinez. 80 urte. 2021-3-19.
• Celia Losada Silvares. 92 urte. 2021-3-19.
• Antonio Mayo Cana. 91 urte. 2021-3-20.
• Juan Carlos Retegi Arazkonaga. 71 urte. 2021-3-21.
• Iñaki Zendoia Aramendi. 86 urte. 2021-3-21.
• Esteban Carasatorre Ezenarro. 91 urte. 2021-3-21.
• Patxi Aristondo Arantzamendi. 69 urte. 2021-3-23.

Hildakoak

• Pablo Rodriguez Fernandez. 2021-3-17.

Jaiotakoak

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

ZAPATUA 27
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 28
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

ASTELEHENA 29
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

MARTITZENA 30
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUAZTENA 31
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 1
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 2
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberri)

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

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

DOMEKA 4
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 5
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 6
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUAZTENA 7
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 8
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

BARIXAKUA 9
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

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

Martxoko azken domekan (hilaren 
28an) udaberriko ordutegia 
sartuko da indarrean. Zapatutik 
domekarako goizaleko 02:00ak 
ailegatzean, erloju guztiak 
ordubete aurreratu egin 
beharko ditugu, 03:00ak arte. 
Ofizialki ordubete gutxiago izango 
du asteburuko domekak. Horrela, 
agur esango diogu indarrean izan 
den neguko ordutegiari. Udako 
ordutegi berriak urriaren 31ra 
arte iraungo du; egun horretan 
negukoa jarriko da berriro 
indarrean.

ORDU ALDAKETA

ESKELAK,  URTEURRENAK
ESKERTZAK...

jartzeko:

688 62 76 89
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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, IMANOL, 
martitzenian urtiak 
(mende erdixa!) 
beteko dozuz-eta. 
Ondo-ondo ospatu. 
Musu haundi bat 
famelixaren eta 
lagunen partez.

Zorionak, ALAIN!!! 
Mutil haundi!!! 
Eguaztenian 10 urte 
bete zenduazen-eta! 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez!!

Zorionak, TELMO! 
Etxeko txikixa zara, 
baiña honezkero 6 
urte, mutil haundixa!! 
Jarraittu beti bezain 
zoriontxu. Laztan 
haundixak famelixa 
guztiaren partez!

Zorionak, AMETS, 
hillaren 24an 12 urte 
bete zenduazen-eta. 
Asko maite zaittuen 
famelixaren eta, 
batez be, Hodei eta 
Bihotzeren partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

ZINEA COLISEO 
1 ARETOA

• 27an: 16:00, 19:00
• 28an: 16:00, 19:00
• 29an: 19:00

“El informe Auschwitz”
Zuzendaria: Peter Bebjak

2 ARETOA
• 27an: 16:00, 19:00 (antzokia)
• 28an: 16:00, 19:00 (antzokia) 
• 29an: 19:00

“Dardara”
Zuzendaria: Marina Lameiro

ANTZOKIA
• 27an: 16:00, 19:00 (2 aretoa)
• 28an: 16:00, 19:00 (2 aretoa)
• 29an: 19:00

“Monster Hunter”
Zuzendaria: Paul Anderson

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, MARIA! 
Gaur 10 urte betetzen 
dozuz-eta. Jarraittu 
hain txapelduna 
eta formala izaten. 
Asko maite zaittugu. 
Patxo mordo bat zure 
famelixaren partez.

Zorionak, VEGA! 
Apirillaren 2xan 
urtetxua beteko 
dozu, printzesa! Musu 
haundi bat etxeko 
guztien partez!

Zorionak, HEGOI! 
Domekan 4 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu erraldoi-
erraldoi bat famelixa 
guztiaren partez! 
Illargiraiño eta buelta 
maite zaittugu!

Zorionak, JONE, 
domekan 8 urte 
egingo dozuz-eta. 
Segi gure bizitzak 
alaitzen, maittia!! 
Etxekuen eta, batez 
be, Mikel eta Peruren 
partez. 
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Logela alokatzen da Urkizuko dorree-
tan. Tel. 642084800. 

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

 • Trasteroa bilatzen dut alokairuan. Tel. 
646369330.  

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Pintore lanak egiten dira. Galdetu kon-
promisorik gabe. Tel. 622321421.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. In-
terna. Erreferentziekin. Tel. 643601205.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko. Tel. 603227294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Esperientzia eta informeekin. 
Tel. 664632752.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan eta 
gauez ere. Tel. 634256471.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 612221327.

 • Mutila eskaintzen da edozein lan egi-
teko. Tel. 602396487.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Habilitazio 
profesionala baimenarekin. Externa. 
Tel. 612461563.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
642084800. 

 • 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  

4.2. Langile bila
 • Estetizienea eta podologoa behar dira 
Eibarko ileapaindegi batean. Lan giro 
bikaina. Tel. 678674250.

 • Ingeleseko irakaslea behar da Eibarko 
akademia baterako. Maila altuarekin. 
Esperientzia baloratuko da. Bidali cu-
rriculum-a: academiameetingpoint@
gmail.com 

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. 

 • Egongelarako altzaria salgai, bidriera-
rekin. Merke. Tel. 943702167.

 • 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. 






