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Eskutitzak Astean esanak

NASAITTU.- Lasaitu, larritasuna, kezka edo estuasuna gutxitu. “Gerria amaittu zanian, nahiz galdu, 
nasaittu giñan”.
Zabaldu. “Oingo aldi guztian kaliak nasaitzen dihardue”.
Estutasuna gutxitu. Gaztelerazko ‘aflojar, soltar’. “Makiñia ez dabil ondo, baten batek torlojuak nasaittu 
egin dittu”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“120 hizkuntza baino gehiago hitzegiten dira Bizkaian. Euskara 
eta gaztelaniaz gain, lau gailenduko lirateke: galegoa, arabiera, 
amazight (Ipar-Afrika) eta errumaniera. Hala ere, badira 1.400 
hizlari baino gehiago dituzten hamar hizkuntza. 115.000 lagunek 
jatorri atzerrikoa dute, %10 inguru Erdi eta Hegoalde Amerika-
koa. Portugesa, mandarin txinera edota kantonera, frantsesa eta 
senegalera dira erabilienak”.

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA

“Familia modukoa osatzen genuen. Askotan barixakuan irteten 
ginen partidua domekan Bartzelonan jokatzeko; ehizan egiteko 
astia ere hartzen genuen. Juan Mari Anza masajistak beti zeraman 
eskopeta bat. Autobuseko txoferraren ondoan zegoen zelatariak 
`usoak´ esan eta Anzak eskopeta atera eta tiro egiten zion hegazti-
saldoari. Zortea bazegoen, autobusa gelditu eta hara joaten ginen 
Arregi eta biok, txakur-lana eginez, piezak jasotzera. Koadrila bat 
ginen” .     

JOSE RAMON ESNAOLA, Realeko atezain-ohia

“Komenigarria da ziber-erasoa izan duen bankuak guri halakorik 
ez esatea. Imaginatu dezagun hegaldi batean hegazkineko pilotoak 
jakinarazten digula abioiak arazoa duela eta zeozer ez doala ondo, 
baina hegan egiteko sistemak gai izan direla horri aurre egin eta 
konpontzeko. Erabiltzaileari horrek ez dio bidaia erosoagoa bihur-
tuko. Bankuarekin gauza bera gertatzen da. Aspalditik dihardu 
segurtasunean inbertitzen eta hobe da bide hori errealitate gordina 
kontatzea baino”.      

DOMINGO MIRON, Accenture-ko presidentea Espainian

Hamarkada kontua

2011ko apirilaren 13an, Eibartik Korrika igaro zen egun hartan, nik 
egun hau beste gauza batengatik gogoratuko dut, Hilbehera Tabernan 
hartu nituen azken tragoengatik izango da. 10 urte Hilbehera Taberna 
gabe. Erakutsi zenizkigun gauza “txar” guztiengatik eta pasa genituen 
une ahaztezinengatik... gure “beste” eskola izan zara.

A.O.

Oharra

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

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

Erredakzioa
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>>>  Udalak, Ekonomia Gara-
pen, Enplegu eta Berrikuntza 
Sailaren bidez, Eibarko den-
da txikien formakuntzarako 
“COVID-19 Talka Plana” jarri 
du abian, Gipuzkoako Merka-
taritza Federazioarekin bate-
ra. Planarekin “arlo digitalean 
dendarien gaitasuna hobetzea” 
lortu nahi dute. Ikastaroak pre-
sentzialak eta online izango 
dira, eta ekainaren 30era arte 
emango dituzte.

Plan honekin, formakuntza-
ren alde egin nahi dute Uda-
lak eta Merkataritza Federa-
zioak. Ana Telleria Ekonomia 
Garapen, Enplegu eta Berri-
kuntza zinegotziaren arabe-
ra,“funtsezko zutabeetako bat 
da komertzio txikiaren lehia-
kortasunaren eta eraginkor-
tasunaren hobekuntzan. Kali-
tatezko enplegua, profesionala 
eta lehiakorra sortu daiteke, 
merkatariei negoziorako beha-
rrezkoak diren ezagutzak eta 
tresnak ematen bazaizkio”.

Landuko dituzten edukiak 
hauek dira: negozioen irudia 
hobetzeko argazki eta bideo 

profesionalak egiten ikasteko 
tailer praktikoa; WhatsApp 
Business, promoziorako me-
todo gisa; marketing-plana 
nola garatu; negozioa Inter-
neten nola kokatu ikasi; eta 
Facebooken eta Instagramen 
iragarkiak jartzeko tailer prak-
tikoa. Doakoak dira denak eta, 
interesa izanez gero, empleo@
fmg.es helbidera idatzi behar 
da lehenbailehen edo, bestela, 
943 206669 ext. 622 telefonora 
deitu eta Iñaki Etxanizengatik 
galdetu.

Arlo digitalean dendarien 
gaitasunak hobetzea 
helburu duen “COVID-19 
Talka Plana” abiatu dute 

>>>  Gure Eskuk eta Euskal 
Herriko beste 23 eragilek erre-
ferendumaren aldeko sinadu-
ra bilketa jarri  dute martxan. 
Diotenez, “ekimen honekin, 
herritarron gehiengoak era-
baki nahi duela ikustarazi nahi 
dugu eta, indarrak batuz, es-
tatus politikoaren inguruko 
erreferenduma zein bestelako 
erreferendumak ahalbidetu. 
Datozen hilabeteotan milaka 
eta milaka herritarren konpro-
misoa pilatzeko erronka dugu 
esku artean eta, erronka hori 
betetzeko, denon ahalegina 
behar dugu”. 

Herritarren sinadurak ja-
sotzeko asmoz, domekan 
mahaia ipiniko dute Untza-
gan, 12:00etatik 14:00etara. 

Gainera, aurrerantzean nahi 
dutenek Klub Deportiboan 
izango dute sinatzeko auke-
ra, martitzen eta eguenetan, 
18:00etatik 20:00etara. Eta, 
horrez gain, interneten ere si-
natu daiteke erreferendumaren 
alde, https://hamaikagara.eus/
sinatu/ helbidean.

>>>  Eibarko Baso Biziak-ek 
“Gure ingurua garbitzen” eki-
mena antolatu du apirilaren 
25erako, domekarako, mendia 
garbitzen laguntzeko. Bi txanda 
antolatu dira: 14 urtetik gora-
koak goizeko 09:30ean irtengo 
dira Estaziño kaletik, Matsaria-
tik gora joan eta Santa Kuru-

tzerako bidea garbitzeko. Eta 
haurrak dituzten familientzat 
11:00etan egin dute hitzordua, 
Santa Kurutzeko ermitan, ba-
selizako inguruak garbitzeko. 
Parte hartzera animatuz gero, 
eibarkobasobiziak@gmail.com 
helbidera idatzi, izen-abizenak, 
telefonoa eta adina ipinita.

Erreferendumaren aldeko 
sinadurak jasoko dituzte etzi

Santa Kurutz ingurua garbitzera 
joango dira apirilaren 25ean

Idurre Iriondo

TUTULUMENDI
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>>>  Martxoaren 15ean abian 
jarritako neurriaren arabera, 
herri barruan ezin da 30 km/h-
ko abiadura gainditu eta, arau 
berria gidari guztientzat argi 
egoteko, abiadura muga horren 
berri ematen duen seinalezta-
pena margotu dute errepidean.

Udalak ezarritako aldaketa-
rekin istripu kopurua murriz-
tea, oinezkoentzat herri atse-
ginagoa izatea eta kutsadurak 
behera egitea lortu nahi dute, 
besteak beste. Arau orokor gisa, 
hirigune osoan abiadura-mu-
ga 30 kilometro ordukoa izan 
arren, neurria are murriztai-

leagoa da plataforma bakarre-
ko Eibarko kaleetan (espaloiak 
eta galtzada maila berean dau-
den kaleetan eta koexistentzia-
kotzat jotzen direnetan). Kale 
horietan ezin izango da 20 ki-
lometro orduko abiadura muga 
gainditu. 

Azken neurri horrek kale 
hauei eragiten die: Toribio 
Etxebarria, Untzaga Plazaren 
albo bat, Egogain kaleko az-
ken zatia, Fermin Calbeton eta 
Plaza Barriaren azken zatia, 
Estaziño, Zuloagatarren, San 
Agustin, Legarre kaleko zati 
bat eta Errebal.

>>> Lagun Artean elkarteak, 
Berdintasun Zerbitzua-Andre-
txearen laguntzarekin, “Alda-
keta klimatikoarekiko emaku-
meen erresilientzia” tailerra 
antolatu du apirilaren 24rako, 
10:00etatik 14:00etara Andre-
txean. 

Ekologian, erresilientzia 
berbak honakoa esan nahi 
du: ekosistema eta bizidunen 
populazio eta komunitateek 
perturbazio eta aldaketak ja-
sateko duten ahalmena, eu-
ren egitura nabarmen aldatu 
gabe. Eta hori izango da, hain 
zuzen, tailer honetako ardatza. 
Antolatzaileek azaldu dutenez, 

“emakumeen esperientzia erre-
silienteen aniztasuna ezagutze-
ra emango dugu, kasu honetan 
Guatemalako emakumeena, 
hausnarketarako eta ikaskun-
tzarako espazioa sustatuz eta 
lurralde-lurraren defentsarako 
esperientziak trukatuz”. Di-
namizatzailea Isabel Hernan-
dez, Guatemalako nekazaritza 
ingeniaria izango da. Tailerra 
doan da eta izen-ematea zaba-
lik dago. Interneten, Berdinta-
sun Zerbitzua-Andretxearen 
web orriaren bitartez eman dai-
teke izena, bertan aurkituko 
duzuen eskaera-orria beteta. 
Plazak mugatuak dira.

Margotu dituzte abiadura 
murrizteko ikurrak

Guatemalako emakume 
nekazarien esperientzia
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>>>  Untzagako zuhaitz zaha-
rrenetako bat moztu zuten 
aurreko astean. “Platanus 
hispaniar” espeziekoa zen, 
“bananondoa” izenez ezagu-
na. Onddo beltzaren izurrite 
batek kaltetu zuelako moztu 
zuten zuhaitza eta, diotenez, 
gaixotasuna oso ohikoa da hiri 
askotan eta, gainera, azken ur-
teotan ugaritu egin da, klima-
tologiaren aldaketen ondorioz 
Izurriteak aurten gogorrago jo 
du, eta Untzagako zuhaitz  ia 
guztietatik hedatu da, batez ere 
hezeguneetan daudenen artean.

>>>  DYAk tailer berri bat jarri du martxan Lehen Hezkuntza oso-
rako, koronabirusari nola aurre egin azaltzeko. Oso tailer prak-
tikoa eta audiobisuala sortu dute eta bertan, banakako jolasen, 
bideoen eta irudien bidez, birusaren kutsadura saihesteko zer 
egin behar duten eta zer ez ikasiko dute haurrek. Jarduerak ordu 
eta erdiko iraupena du, euskeraz edo gaztelaniaz eskaintzen dute, 
eta ikasgela berean egingo litzateke, ezarritako segurtasun-neurri 
guztiekin, ikastetxeari hobekien datozkion egun eta ordutegietan.
Tailerra guztiz doakoa da, proiektu honetan laguntzen duen Ku-
txa Fundazioari esker.

Izena emateko edo informazio gehiago eskatzeko, 943 46 46 
22 telefonora deitu edo bat irakaskuntza@DYAgipuzkoa.com 
helbidera mezua idatzi behar da.

LH-ko ikasleentzat tailer 
praktikoa sortu du DYA-k

Untzagako zuhaitz 
zaharrenetako bat 
moztu dute

>>>  Udalak, zortzigarren urtez 
jarraian, herriko enpresa txi-
ki eta ertainei beraien erronka 
teknologiko berrietan laguntze-
ko dirulaguntza-programaren 
edizio berri bat jarri du abian. 
50 langile edo gutxiago dituzten 
Eibarko enpresa txiki eta ertai-

nei lehiakortasunean hobetzen 
laguntzea da asmoa. Azaroaren 
12ra arte aurkez daitezke es-
kabideak, eta 4.750 eta 5.500 
euro arteko laguntzak eskuratu. 
Udalak 100.000 euroko partida 
bideratu du ekimen hau mar-
txan ipintzeko.

Enpresentzat dirulaguntza-programa

>>>  Atzo goizean Eibar Esku-
baloi Taldeak jakinarazi due-
nez, Gojko Vucinic JD Arrate 
taldeko jokalari ohia hil da, 51 
urterekin. Montenegron jaiota-
ko atezainak zortzi denboraldi 
jokatu zituen Eibarko taldean 

eta, erretiratu ondoren ere, he-
rriko eskubaloiari lotuta jarrai-
tu izan du beti. Gaur egun El-
goibarko Sanlo lehen mailako 
eskubaloi taldea entrenatzen 
aritzen zen. Eskubaloiaren fa-
miliak pena handia hartu du. 

Gojko Vucinic J.D. Arrate taldeko 
atezaina izandakoa hil egin da
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90 urte geroago, 1931ko 
apirilaren 14ko egun 
historikoa gogoan 
Eguaztenean bete ziren 90 urte Eibarren II. Errepublika alda-
rrikatu zela eta ekitaldi bereziekin gogoratu zuten efemeridea 
alderdi politikoek. Goizeko 11:30ean igo zuen Errepublikaren 
bandera 98 urte dituen Juan de los Toyosek, Jon Iraola alkatea-
rekin batera, Eibarko Sozialisten Untzagako egoitzan. Jarraian, 
Txaltxa Zelaian, txapligoekin gogoratu zuten egun historikoa.

Bien bitartean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak 
euskal Errepublikaren aldeko mezua zabaldu zuen Untzagan, eta 
EH Bilduren 10. urteurrenari lotutako erakusketa ipini zuten.

Bideoa eta argazkiak: etakitto.eus/mediateka
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Errepublika 
aldarrikatzen

Aurora Baskarani grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Aurora Baskaran Martinez
(1933) 

Guardia Zibilen kuartelean, bandera errepublikarra ipintzen.  CASTRILLO ORTUOSTE FONDOA. 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA.

Errepublika aldarrikatu aurreko egunak 
eta errepublikako bandera udaletxeko 
balkoian jarri zeneko anekdotak 
kontatzen ditu Aurorak. Herrian zegoen 
giroaz hitz egiten du batez ere. 

“12an izan ziran, zera, elekziñuak.  Elekziñuak ziran, ezta? Ta klaro, danak, bueno, hori Toribiok 
be politto kontatzen dau bere liburuan. Ta, klaro, danak, elekziñuak behin irabazitta, zer urten 
bihar eban, ezta? Ta ya eskatzen Republikia (…). 13an be pasau eben danak kalian, biharra egin 
barik, ta harutz, ta honutz, ta… zain ya, ze notizia gertatuko ziran, ezta? Zain denpora guztian. 
Ta 14an ya, baiña gabe guztia kalian ibillitta, hau entzun, bestia entzun, bestia rumoriak… ta ya 
juntau ziran udaletxian, korporaziñua ta, eurak lotu eben Republikia deklarau egin bihar zala. 
Itxuria, Toribiok esaten daben moduan, batenbatek ya esan eban proklamauta zeguala hortik 
zihar. Ta, klaro, ha entzunda ba, Eibarren danak kalian! Gabe guztia lo egin barik, plazia bete-
bete eginda… ta ya ipiñi eben ikurriña republikanua zerian, balkoian. Ta, bueno, batzuek esaten 
dabe aitta zala, beste batzuek beste bat zala, ta Loidik esaten dau ezetz. Ifiñi ebana ikurriña izan 
zala beran aitta, agindu egin ebelako. Konserjia zan, udaletxekua”.

1933an jaio zen Eibarren. Aita, Benigno Baskaran eibartar so-
zialista ezaguna. Ume txikia zenean Gerra Zibila hasi eta Fran-
tziara joan zen familiakoekin batera. Bertan, beste errefuxiatu 
batzuekin batera egon ziren. Gerra amaitu zenean Eibarrera 
itzuli eta orduan ezagutu zuen sakonago aitona, Marcelino Bas-
karan (Eibarko lehenengo abade laikoa). Aurorak 80. hamar-
kadan politikan parte-hartze zuzena izan zuen eta herriko alka-
te eta Espainiako Gorteetan senatari izatera iritsi zen.

ibartarrene
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Gloria Lizundiari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Gloria Lizundia Echaluce
(1912 – 2007) 

Alcala Zamora 
Eibarren

“[Republikia gogoratzen dozu?] Republikia’ Bai, zeozer, Alcala Zamora etorri zanian ta, orduan-
txe, orduantxe urten genduan kalera guk, banderekin ta… orduantxe. Baiña gitxi izan zan, Alcala 
Zamora etorri zanian ta… gero Republikia segiduan zertu zan (…) Erretratua nekan nik etxian, 
halakoxe erretratu haundi bat, Alcala Zamorakin, han, bai (…) Ta neri esan egin esten, ez dakit 
zein, ezagunen bat izango zan, ni han neguala… Kuadro haundixa etarata. Gure amak uste eban 
zala, zera zala… Jesus! Zerian, Circulo Tradicionalista. Orduan zirkulua zan zera ta hantxe (…) Ta 
gero beste zera bat be baekan gure etxian, gure amak, un busto de la Republicana (…). [Ta Alcala 
Zamora etorri zanian ze egon zan? Jai espezialen bat edo?] Baaai, baaai! Gaiñera guk, errepubli-
kanuak, erregalau gentsen pistola bat, Starreko pistolia, grabauta, eh! Grabauta ta, jakiñian eto-
rriko zala ta… Fiesta haundixa egin zan! Ni akordatzen naiz Untzagara jentia holanxe, Untzagan, 
aiuntamiento aurrian ta… Kollar polit bat nekan, gaiñera, ta hantxe apurtu jatan (…). Pena bat 
nekan! Ta esan neban: Alcala Zamora etorri da ta kollarra apurtu jata!”.

Gloriaren familian denak liberalak ziren, errepublikarrak. 
Ama, Benigna Victoria, Madridera joan zen Azañaren hitzaldia 
entzutera, “azañista” zen. Tomas Etxaluze kazetaria Gloriaren 
osaba zen. Astigarraga tenorea ere osaba zuen. Alcala Zamora 
Eibarrera etorri zenean, Gloria kalez-kale joan zen berarekin. 
Gerra Zibila hasi zenean, ama kartzelara sartu zuten, lau urtez. 
Santanderren egon ziren sasoi hartan. Amak rekadista bezala 
lan egiten zuen; ondoren Gloria hasi zen eginkizun horretan.

II. Errepublika aldarrikatu zeneko eguna 
ondo gogoratzen du. Alcala Zamora 
Eibarrera etorri zenean Star pistola bat 
erregalatu zioten eta jai handia egin zen. 
Gloriak lepokoa galdu zuen Untzagan. 
Errepublika garaia oso laburra izan zen. 
Egun hartako anekdota polita  
kontatzen du.

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

Niceto Alcala Zamora Errepublikako presidentea Eibarrera egindako bisitan CASTRILLO ORTUOSTE 
FONDOA. EIBARKO UDAL ARTXIBOA.
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Erotasunak aipatzen dituzu 
liburuan. Hainbesterako da?
Ondoeza orokortzeko erabili 
dut erotasuna berba. Erotasuna 
terminoa oso anbiguoa da eta 
edozer gauzatarako erabiltzen 
da gaur egun, gauza serioetara-
ko eta barregarrietarako. Lagu-
nartean erabiltzen da, hutsala 
da, fondorik gabea, eta ez du 
patologiarik zehazten, baizik 
eta zentzugabeko jokabideak. 

Patologia terminoa erabiltzea 
zen nire asmoa, baina erota-
suna berba hedatuago dago.

Nolako erotasunak aztertu 
dituzu?
Jendearen soziabilitatea kutsa-
tzen duten maniak dira. Horrek 
ez du esan nahi zoratu egin ga-
renik, baina sare sozialei eta 
Interneti begiratuz, mota ho-
rretako komunikazioek jendea 

deskolokatzen dute sozializa-
tzeko orduan. Asko gustatzen 
zait Madrilera joatea eta ho-
rrelako hiri desinhibitu batean 
gertatzen diren gauzetan fija-
tzen naiz. Kaleak jendez gai-
nezka daude, baina ia pertso-
na guztiak mugikorrera begira 
doaz, baita elkarrekin doazen 
lauzpabost laguneko koadrilak 
eta bikoteak ere. Albokoari ez 
diote jaramonik ere egiten. Ho-

rrek kezkatu egiten nau. Gaur 
egungo medio berriekin ahozko 
komunikagarritasunean asko 
irabazi dugu, baina ez giza ko-
munikagarritasunean. Komu-
nikazio gehiago dago, baina el-
karrizketa emozional gutxiago. 
Oso tristea da hori.

Hitzaurreaz eta sarreraz gain, 
liburuak zortzi kapitulu ditu. 
Nola banatu dituzu?

Juan Sanchez Vallejok liburuak idazteko duen ohitura zaharra da, eta bere lan berrian ohitura berriek sortzen 
dituzten erotasun berriak aztertu ditu: ludopatia, porno-mendekotasuna, Google doktorea, zahartzaroko 
bakardadea… Teknologia berriek gazte eta helduen artean eragiten dituzten patologien inguruan mintzatzen da, 
datu zientifikoak hartuz eta hainbeste urtetan jasotako esperientziarekin iritzia emanez.

“Gazte bat ondo gizarteratzen 
ez bada, patologia mentalekin 
amaitzen du ia beti”

<<<  JUAN SANCHEZ VALLEJO  •  Psikiatra eta idazlea  >>>

Teknologia berriek pertsonengan dituzten eraginak aztertu ditu liburu honetan Juan Sánchez Vallejok. EKHI BELAR
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Atal bakoitzean patologia kon-
kretu bati buruz egiten dut ber-
ba. Adibidez, ludopatia. Tek-
nologia berriekin, gazteen 
artean gertatzen da batez ere. 
Ludopatia aspalditik egon da, 
baina gaur egun kezkagarria 
da gazteek hain eskura izatea 
nolabaiteko jokoak eta horren 
mende egotea. Liburuan aipa-
tzen ditudan datuen arabera, 
13 eta 17 urte artekoen %70k 
tableta nahiago dute lagune-
kin geratzea baino. Tristea da. 
Bizitzaren sasoi horretan so-
zializazioa gailendu beharko 
litzateke. Beste patologia bat 
porno-dependentzia da. Ho-
rrek ere gazteei eragiten die 
nagusiki. Sareen bitartez por-
nografiara bultzatzen dieten 
elementuak aurkitzen dituzte 
eta horrelako irudien menpe-
kotasuna garatzen dute. Gero, 
mende dagoenak gaizki amai-
tzen du, bere argazkiak bidaliz 
eta abar. Porno-menpekotasu-
nak pertsonen sexu-instintua 
nahasten du. Patologien beste 
belaunaldi bat da.

Denbora behar dugu ohitu-
ra berrietara egokitzeko eta 
horiek kudeatzen jakiteko?
Gizadia aurrera doa, ez atzera, 
eta normalean asmakizunek 
onurak ekartzen dituzte. Beti 
egongo da tresna horiek gaizki 
erabiliko dituen gutxiengo bat 
eta, ez bada patologietan eror-
tzen, modu normalean soziali-
zatzen lagako ez dion bizioetan 
eroriko da. Gazte bat ondo gi-
zarteratzen ez bada, patologia 
mentalekin amaitzen du ia beti. 
Hori da aurrerakuntzek duten 
arazoetako bat. Gaur egun, Eu-
ropan, orain dela 300 urte bai-
no askoz hobeto bizi gara. As-

makizunekin hobeto bizi gara, 
baina ondo erabiltzen baditu-
gu. XVIII. eta XIX. mende in-
guruan bizi izan zen Ned Ludd 
britainiarra sasoi hartako as-
makizun teknologikoen aurka 
agertu zen. Bere jarraitzaileei, 
ludditei, antimodernoak eta 
arkaikoak deitzen zieten, bai-
na eurak ez zeuden teknikaren 
aurka, esplotazioaren aurka 
baizik. Ez zuten kobazuloen 
sasoira itzuli nahi, asmakizun 
modernoen erabileraren txa-
rren aurka zeuden. Ni ez nago 

teknologia berrien aurka, ezta 
gutxiago ere, erabiltzen dituda-
lako, baina erabilera ona egin 
beharko litzateke.

Patologiak aztertzeaz gain, 
sendatzeko gakoak ematen 
dituzu?
Kasu psikiatrikoak ez badira, 
ez dut konponbiderik emateko 
gaitasunik. Hedabideek gauza 
batzuen inguruan gaininfor-
matzen gaituzte, batez ere al-
derdi negatiboez, baina ez di-
tuzte alternatibak eskaintzen. 

Alderdi txarrak azpimarratzen 
diren moduan, zergatik ez dira 
gauza positiboak aipatzen? 
Pantailaren aurrean egotea la-
gunekin geratzea baino nahia-
go duten gazteei zergatik ez zaie 
horretan laguntzen? Zergatik 
ez daude gai horien inguruan 
aholkatzen eta hezitzen duten 
erakundeak? Aipatzen ditudan 
neurrigabekeria guztien alter-
natiba bakarra hezkuntza da.

Google doktorea aipatzen 
duzu atal batean. Nolako fe-
nomenoa da?
Googlen egiten diren bilaketen 
ondorioz sendagaien gaines-
karia dago eta AEBn Google 
doktorea deitzen diote feno-
meno horri. Jendeak depre-
sioaren aurkako sendagaien 
eta lasaigarrien inguruko in-
formazioa bilatzen du batez 
ere, eta informatu ondoren, 
sendagaiak lortzen dituzte 
modu batean edo bestean. Ko-
penhageko Unibertsitateko 
Gotzsche doktoreak dioenez, 
Europan 197.000 lagun hil-
tzen dira urtero sendagaien 
erabilera okerrarengatik, ba-
tez ere psikofarmakoen gehie-
gizko erabilerarengatik.

Miguel Arroitajauregik egin 
du hitzaurrea. Nolako ekar-
pena egin du?
Hitzaurre ederra idatzi du eta, 
eskerrak emateaz gain, bere 
laguntza jaso nahiko nuke li-
buru berriak idazteko orduan. 
Pandemiak eragin dizkigun 
ondorioen inguruko liburua 
idazten dihardut eta berak 
hainbat ekarpen egin ditu. Oso 
pertsona bikaina da, dema-
seko kultura du eta primeran 
idazten du.

“Aipatzen ditudan neurrigabekeria 
guztien alternatiba bakarra 
hezkuntza da”

“Gaur egungo medio berriekin 
ahozko komunikagarritasunean 
asko irabazi dugu, baina ez  
giza komunikagarritasunean”
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Olabeko zelaia abiapuntu-
tzat hartuta -edo, nahi 
bada, Arratetik ber-

tatik hasita- errepidetik gora 
Krabelinera gerturatuko gara. 
Bertara iritsi baino pixka bat 
lehenago eskumara dugun pis-
ta hartuko dugu (Kalamuara 
doan ohiko bidetik) eta, ehun 
bat metrotara, gurutzebide ba-
tean, eskumara joko dugu, San 

Pedrorantz (seinalatzen duen 
kartela dago). Jaitsiera ezin ero-
soagoari jarraituta, Elgoibarre-
kin muga egiten duen Saturixo 
errekastoa gurutzatuko dugu 
eta, aurrerago, Izarraitzek eta 
Herniok dotoretzen dituzten 
paisaiekin gozatzen dugun bi-
tartean, Armazio baserria la-
gako dugu gure eskumara  San 
Pedroraino doan asfaltatuta-

ko errepidera heldu aurretik.  
Errepidetik 500 metrotik gora-
ko jaitsiera egin eta gero, ezke-
rrera gorantza doan pista zabala 
ikusiko dugu, hainbat argibide-
rekin, eta berori hartuko dugu 
ia 180 graduko biraketa eginez. 
(1. aukera)

Pistatik jarraituz, orain bene-
tako igoeran, sasoi batean erro-
meria-gune izandako Santu-

3. TXANGOA: Arrate-San Pedro 
auzoa-Kalamua zelaia-Arrate
Oraingoan proposatzen dugun ibilbidea elgoibartarrek askotan erabiltzen dutena da, Kalamua eta Arratera 
gerturatzeko ohikotzat jo dezakegun zirkulua egiten duen txangoa. Ibilbidea beste aukera ugarirekin osatu 

dezakegu, guztiak ere interes handikoak edonondik begiratuta: San Pedroraino joan gaitezke, Iru-Iturriko iturria 
bisitatu dezakegu, baita Kalamua gainera igo ere... Horregatik bakarrik, zehaztuko dugun ibilbidea egin daitekeen 
laburrena da, hau da, ez dizkiogu erantsi berak eskaintzen dizkigun barianteak izan daitezken guztiak. Bide ezin 

erosoagoa da, oso argia eta panoramika askokoa, eta zati askotan pago ezin ederragoek lagunduko digute.
Hori bai, ez dugu iturririk izango bidean; hori dela-eta, ez litzateke txarto egongo ura eramatea. Eta, jakina, bidea 

zirkularra denez, badago aukerarik hemen proposatzen dugunaren kontrako norabidean egiteko.

Saturixo 
gurutzatuta, 
Izarraitz 
eta Hernio 
begiz gozatu 
ditzakegu

Ikuspegi zabalak.

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

modukoak. Eibarko Klub Deportiboko mendi batzordeko Krabelin taldekoek 
landu dituzte hemen azaltzen ditugun ibilbideetako ezaugarriak.
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motz “kapera” bitxiaren ondotik 
pasatuko gara, eta zertxobait 
aurrerago inguru horretako 
mapa eta hainbat argibide-ikur 
dituen panel haundi baten au-
rrean izango gara, beste guru-
tzebide batean kokatutakoa. 
Hor ezkerrera egingo dugu, Ei-
bar seinalatzen duen aldera, eta 
seinale zuri-gorriei jarraituko 
diegu. (2. aukera)  

Pagadiak  lagun
Zuri-gorri pintura horiei ja-
rraituz, bide zabal batetik igo-

ko dugu, bista ederrez ingu-
raturik eta goiko aldean pago 
ederrez mugatutako eremutik, 
Kalamuako zelaira heltzeko. 
Hor ezkerrera egingo dugu, 
horrela itzultzeko bideari eki-
nez, beti ere ondo markatu-
tako eta dagoeneko ezaguna 
egingo zaigun bidetik irteera 
puntura bueltatzeko. Soberan 
dago esatea, behin Kalamuako 
zelaian gaudela, Kalamuara 
igotzea, Garagoitxi bertara... 
hainbat aukeren aurrean izan-
go garela.

1. aukera: Puntu horretan 
errepidetik jarraitu dezakegu 
San Pedrora heltzeraino; joan-
etorria ia lau kilometrokoa da, 
desnibel txikiarekin. Pagadi 
dotorea daukagu bertan, hain-
bat pic-nic mahairekin eta itu-
rri batekin, ermitaren ondoan 
kokatuta.

2. aukera: Gurutzebide ho-
rretan aurrera jotzeko aukera 
izango dugu eskura eta, hama-
bost bat minutuko tartean, Iru-
iturri iturrira helduko ginateke; 
hor ere hainbat mahai daude.  ■

FITXA TEKNIKOA
Distantzia: 7,1 km.

Pilatutako desnibela: 340 m.
Denbora: Bi ordu/bi ordu eta erdi

QR-rekin Deporren sartu
eta martxaren track-a har 

daiteke, GPS-a erabiltzeko. 

Pagoa jausita. Santumotz.
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Apirilaren 29an, eguena, 
izenburu hori duen ba-
karrizketa-saioa anto-

latuko du ..eta kitto! Euskara 
Elkarteak Illunabarrian pro-
gramaren barruan. Ana Goitia 
eta Jon Garate aktoreak dira 
ikuskizuneko protagonistak, 

eta lehen aldiz elkartuko ditu 
oholtzak: “Elkarrekin lan egin 
izan dugu, baina kamera atzean 
beti. Monologoak egiten ere 
lehenengo aldia da biontzat 
plato batetik kanpo”, diosku 
Anak. Bakoitzak bere bakarriz-
keta egingo du lehenengo, eta 

gero “biok batera ere egingo 
dugu beste bat; biologo bat, 
zientziarik gabeko biologoa…”.

Bizi dugun egoera dela-eta, 
ikuskizunean sartzeko izena 
eman beharko da aldez aurre-
tik 943200918 telefonora dei-
tuta edo elkartea@etakitto.eus 

helbidera idatzita astelehene-
tik hasita (apirilak 19), aforoa 
mugatuta egongo da-eta. Arra-
te Kultur Elkartean izango da 
arratsaldeko 18:30ean hasita 
eta sarrerak 3 euro balio du         
(…eta kitto! Euskara Elkarteko 
bazkideentzat doan).

“Hor Konpon AnaJon!” bakarrizketa hil amaieran

Aste Santuko oporren ostean indarrez dator berriro Barixa-
kuak Jolasian …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen duen 
ekimena. Arratsaldeko 17:00etan hasita 18:00ak arte jolasak 
antolatuko dira Txaltxa Zelaian 2 eta 8 urte bitarteko umeen-
tzat. Parte-hartzea doan da eta ez da aldez aurretik izenik 
eman behar; baina, segurtasun-neurriak betetze aldera, talde 
txikietan egingo dira jolasak. Horrez gain, gel hidroalkoholi-
koa izango dute haurrek eskura eta jolasak hasi aurretik ten-
peratura hartuko zaie. 

Ikasturteko azkeneko saioa hurrengo barixakuan izango da, 
apirilaren 23an. Azkeneko saio hori Urkizuko parkean egingo da.

Joan den astelehenean egin zen Harixa Emoten literatur tertulien 
ikasturteko azken-aurreko saioa. Pello Lizarralde idazlea egon zen 
Eibarren, euskarazko irakurketa-klubekoek haren “Argiantza” li-
burua irakurri baitute azken hilabetean. Zumarragako idazlearen 
azken lanak 80. hamarkadara eramaten gaitu. Urte haietan zine-
mak jasan zituen aldaketen eskutik, gainbehera datorren mundu 
baten testigantza eskaintzen digu liburuak.  

Maiatzean egingo da ikasturteko azkeneko saioa. Ordurako 
Anjel Lertxundiren “Gilles de Rais” liburua irakurri beharko dute 
tertuliakideek, eta ondoren, Andurekin elkartuko dira maiatzaren 
4an liburuaren nondik norakoei inguruan jarduteko.

Txaltxa Zelain izango da 
gaur Barixakuak Jolasian

Pello Lizarralderekin  
Harixa Emoten
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Errepublikaren aldarri-
kapenaren urteurrenak 
beti dira bereziak Eiba-

rren. Errepublikazaleek 1931. 
urtean gertatutakoa ekartzen 
dute gogora, batzuek nostal-
gia hutsez, beste batzuek erre-
pikatzeko gogoz. Aurten, ur-
teurren berezia izanda, ekintza 
gehiago prestatu dituzte, 1931n 
gertatutakoa hobeto ulertzen 
laguntzeko.

Herenegun, apirilaren 14an, 
PSE-EE alderdiak ohiko ekin-
tzak egin zituen Untzagako 
egoitzan eta Txaltxa Zelain; 
eta EH Bilduk ekitaldi berezia 
egin zuen Untzagan, Arnaldo 
Otegi idazkari nagusiaren hi-
tzaldiarekin.

Politikaz haratago, arratsal-
dean María José Villa Rodrí-
guez EHUko ikerlari eta his-
torialariak hartu zuen berba II. 
Errepublikaren sasoian berdin-
tasunaren eta emakumearen 
arloan gertatu ziren aurrerape-
nei buruz jarduteko. Hitzaldia 
egin baino egun bat lehenago 
berarekin egoteko aukera izan 
genuen eta gaiaren inguruko 
nondik norakoak kontatu ziz-
kigun.

30 urteko lanaren ondorioa
Ikerlariaren ustez, “II. Errepu-
blikaren aldarrikapena dema-
seko aurrerapausua izan zen 
emakumeontzat, batez ere or-
dura arte bizi zuten desberdin-
tasun egoera zuzentzeko”. Hala 

ere, ez zen magia kontua izan. 
“Errepublikak berez, gobernu-
sistema liberal bezala, ez zuen 
emakumeei eskubideak ema-
teko joera izan”, dio, eta azpi-
marratzen duenez, “Espainiako 
eta Euskal Herriko emakume 
feministek lan handia egin zu-
ten atzetik Errepublika aldarri-
katzean eskubideak lortzeko”.

Errepublikazaleek eta ema-
kumeek “tandemean egin behar 
izan zuten lan”, Villak dioenez. 
“Errepublikak oinarriak ezarri 
zituen, demokrazian oinarri-
tzen zelako, baina emakumeek 
lan handia egin behar zuten es-
kubide osoko herritar bezala 
aitortuak izateko”. Eta zentzu 
horretan, Benita Asas Man-
terola donostiarraren figura 
goraipatzen du. “Espainiako 
feminismoaren emakume ga-
rrantzitsuenetarikoa izan da”.

Emakumeek 30 urtez egin 
behar izan zuten lan eskubi-
deak lortzeko aproposa izan 
zitekeen giroa sortzeko. “Horre-
tarako ez zen masa-mugimen-
du feministarik egon, baizik eta 
norberaren izenean gizonen 
eta emakumeen arteko desber-
dintasunaren inguruan berba 
egiten hasi ziren emakumeak”, 
Villak dioenez. “Horrela, aldeko 
iritzi-egoera sortzen joan ziren, 
gobernu-eredu demokratiko 
bat heltzen zen momentuan 
pauso hori emateko”.

Emakume Espainiarren Ba-
tasunak (UME) eta Emakume 
Espainiarren Elkarte Nazio-
nalak (ANME) lobby bezala 
funtzionatzen zuten. “Pren-
tsa-artikuluen eta bestelako 
ekintzen bitartez klase politi-
koari eta gizonezkoei presioa 
egiten zieten”, dio ikerlariak. 
Adibidez, Primo de Riveraren 
diktaduraren sasoian emaku-
meek udal-hauteskundeetan 
parte hartzeko eztabaida egon 
zen eta, ANMEk prentsaren bi-
tartez egindako presio-kanpai-
naren ondorioz, gobernuaren 
ataletan emakumeak egotea 
onartu zuten.

Errepublikaren sasoi ezberdinak
II. Errepublikaren aldarrika-
pena mugarria izan zen euskal 
emakumeen historian. Emaku-

Hitzaldiak, 
musika, antzerkia, 
bisita gidatuak... 
Ekitaldi 
ezberdinak 
antolatu dituzte 
II. Errepublikaren 
90. urteurrenean

Prestatu edo 
aldarrikatu?
Guk aldarrikatu
Orain dela 90 urte aldarrikatu zen Espainiako II. Errepublika eta Eibar izan zen hiru 
koloreko bandera altxatu zuen lehen herria. 1936ko apirilaren 12ko hauteskundeetan 
koalizio errepublikar-sozialistak 18 zinegotzi lortu zituen eta EAJk bakarra. 
Aldaketarako gogoa zegoen herrian. Donostiko zentro sozialistatik informatu zuten 
Alfondo XIII erregea erbesteratu egin zela eta, Errepublika prestatzen hasi behar zirela 
ulertu beharrean, aldarrikatu egin behar zutela aditu zuten Eibarren. Horrela egin 
zuten. Harrezkero gure herria hiri izatera pasa zen eta errepublikanismoaren eredu da. 
Orain, 90 urte eta gero, Errepublikarako gogoak bizirik dirau herrian.

Unai Belaustegi.
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meak eskubide osoko herritar 
bihurtu ziren eta Errepubli-
karen Konstituzioak legearen 
aurrean gizonezkoen eskubi-
de berak zituela zehaztu zuen. 
“Berdintasuna lortu zen hez-
kuntza-eskubidean, bikote ez-
konduen barruan…”, azaldu 
digu Villak.

Emakumeak subjektu ak-
tiboak bihurtu ziren eta, on-
dorioz, “alderdi politikoentzat 
interesgarriak bihurtu ziren”, 
bere iritziz. Politikan sartzeaz 
gain, Errepublika aurreko sa-
soian ohikoak ez ziren tokietan 
lanean hasi ziren emakumeak 
(telefonistak, telegrafistak…). 
“Kontua da ezkerreko Errepu-
blika progresistak gutxi iraun 
zuela”, Villaren ustez.

Errepublikak aurrerapau-
suak ekarri zituen, baina 1939ra 
arte gobernu ezberdinak egon 
ziren eta horrek eragina izan 
zuen emakumeen eskubideen 
inguruan. “Lehen gobernuak 
ezkerreko izaera izan zuen eta 
nahiko progresista izan zen; 
1933tik 1936ra eskuineko go-
bernua egon zen eta lortutako 
hainbat gauza desegin zituen; 
eta 1936tik aurrera, Gerra Zibi-
lean, Espainia bi zatitan banatu 
zen, bi gobernurekin, eta altxa-
tuen gobernuak Errepublikan 
emakumeek lortutako aurre-
rapen guztiak suntsitu zituen”, 
diosku Villak.

Hainbeste borrokatu ondo-
ren emakumeek lortu zuten 
berdintasunak ez zuen asko 

iraun, eta bi urteko loraldia eze-
rezean geratu zen eskubide ba-
riko 40 urteren azpian. “1977an 
berriz ezarri zen berdintasuna, 
baina 2021ean benetako ber-
dintasuna lortu barik jarraitzen 
dugu. Beraz, ezin dugu eskatu 
bi edo sei urtetan berdintasu-
naren ezarpen garrantzitsua 
gertatzea”, ondorioztatzen du 
Villak.

Errepublikanismoa Gipuzkoan
Villa Rodríguezekin elkarla-
nean ibili den Unai Belaustegi 
Bedialaunetak beste hitzaldi 
bat eskainiko du hilaren 21ean, 
19:00etan, Coliseoan. Mutri-
kun jaiotako historialari eta 
ikerlariak errepublikanismoak 
Gipuzkoan izan duen ibilbidea-
ren inguruko tesia landu du eta, 
arlo horretan Eibarrek zeresana 
eman duenez, gurera ekarriko 
ditu herriko historian mugarri 
izan diren gertakizunak.

1789an, Frantziako Iraultza 
gertatzen denean, ilustratuen 
ideiak Europa guztira zabal-
du ziren, baita Euskal Herrira 
ere. Gero, Konbentzio gerrare-
kin lehenik eta Napoleonekin 
ondoren, Frantziarrak Euro-
para zabaltzen hasi zirenean 

Iraultzaren lorpenak zabaldu 
zituzten; eta 1868tik aurrera 
Hego Euskal Herrian alder-
di errepublikanoak hasi ziren 
antolatzen.

Belaustegiren ustez Euskal 
Herrian eta Gipuzkoan zortea 
dugu, errepublikanismoaren 
bilakaera ulertzeko gertaera 
garrantzitsu ugari nabarmen-
du zirelako hemen, eta horie-
tako batzuk Eibarren bertan. 
“1868an, Isabel erreginaren 
aurka estatu kolpea antola-
tzen denean, erregina Fran-
tziara joango da. Orduan, Es-
painiako monarkikoak errege 
baten bila hasiko dira, eta erre-
publikanoak errepublika bat 
nola antolatu beharko luketen 
pentsatzen. Eztabaida horiek 
estatu osoan zehar emango dira 
eta Eibarren Paktu Federala 
antolatuko dute 1869ko ekai-
naren 23an. Eibar estatu mai-
lako erreferente bihurtuko da 
urte eta eginkizun horretan, 
espainiar errepublika hipote-
tiko batean Euskal Herriko he-
goaldeko lau probintziek eus-
kal estatu bat antolatuko zutela 
adosten delako”, kontatu digu 
historialariak.

Baina zergatik egin zuten 
Paktu Federala Eibarren eta 
ez Bilbon edo Donostian? “Ba-
tetik, Hego Euskal Herrian 
erdigune geografikotik gertu 
dagoelako, eta erdigune ho-
rretan errepublikaren aldeko 
joera zuen herria zelako sasoi 
horretan. Eta bestetik, eibarta-
rren hasierako errepublikanis-
moaren adibidea da. Adibidez, 
Donostiako errepublikanismoa 
oraindik antolatzeko zegoen, ez 
ziren %100 errepublikarrak”, 
erantzun digu Belaustegik.

Bernardo García Huidobro txiletarrak Errepublika sasoiko abestiak joko ditu.

Egitaraua >>>
APIRILA

Hilaren 25era arte  II. Errepublikako ibilgailu eta abioien maketa erakusketa   Armagintza Museoan
16 (barixakua) 19:00 Bernardo García Huidobroren gitarra kontzertua Gazteleraz 10 euro Coliseoan
17 (zapatua)   Goiz / arratsalde Bisita gidatua Jesús Gutierrez historialariarekin Euskaraz Doan Untzagan
17 (zapatua) 19:00 ’Los hermanos machado’ antzerkia Gazteleraz 10 euro Coliseoan
21 (eguaztena) 19:00 ’Errepublikanismoa Gipuzkoan’ hitzaldia, Unai Belaustegi Euskaraz Doan Coliseoan
23 (barixakua) 19:00 ’Kasilda, bukatzen ez den sua’ antzerkia Euskaraz 10 euro Coliseoan
24 (zapatua)  Goiz / arratsalde Bisita gidatua Jesús Gutierrez historialariarekin Gazteleraz Doan Untzagan

MAIATZA
1 (zapatua)   Goiz / arratsalde Bisita gidatua Jesús Gutierrez historialariarekin Euskaraz Doan Untzagan

Eibar estatu 
mailako 
erreferente 
bihurtu zen 
hemen egindako 
Paktu Federalean
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63 urtez errepublikanismoa 
berotzen
Mutrikuko ikerlariak Eibarko 
Paktu Federaletik II. Errepu-
blikaren aldarrikapenera arte 
dauden urteen arteko ibilbidea 
egingo du hitzaldian. “Azken 
Karlistaldiaren ondoren Berre-
zarkuntza monarkikoa ezarri 
zen 1875etik 1923ra arte. Ha-
sierako urteetan errepublika-
noak debekatuta egon ziren 
plaza publikoan eta 1880ko 
hamarkadan hasi ziren be-
rriz antolatzen alderdi poli-

tiko bezala. Orduan, Euskal 
Herrian alderdi ezberdinak 
sortu ziren tokian tokiko tes-
tuingurua kontuan hartuta eta 
horrek errepublikanismoaren 
bilakaera baldintzatu zuen”, 
azaldu digunez.

Sasoi hartan errepublika-
noek oso presentzia gutxi zu-
ten Madrilgo gorteetan, baina 
Foru Aldundietan eta udaletan 
“nahiko indar handia” lortu 
zuten. Gero, 1910etik aurre-
ra errepublikazaleak sozialis-
tekin elkartzen hasiko dira, 

nahiz eta errepublikazale ba-
tzuek nahi ez izan. “Hala ere, 
batzen direnean emaitzak 
oso onak lortzen dituzte, eta 
batzen ez direnean emaitza 
kaskarragoak”, Belaustegik 
dioenez.

Eibarren errepublikarrek eta 
sozialistek elkartzeko joera zu-
ten eta, horri esker, Primo de 
Riveraren diktaduraren on-
doren 1931ko apirilaren 12ko 
hauteskundeak egin zirenean, 
fronte komun bat osatu zuten 
monarkiaren aurka eta hau-

teskundeak irabazi zituzten. 
“Hala ere, oraindik ez zekiten 
Errepublika aldarrikatu behar 
zuten ala ez”, diosku. “Toribio 
Etxebarriak kontatzen du 12tik 
14ra doazen egunetan ezjakin-
tasun handia egon zela. Azke-
nean, apirilaren 14ko goizeko 
07:00ak inguruan, eibartarrek 
Errepublika aldarrikatu zuten, 
pentsatzen Euskal Herriko eta 
Espainiako gainontzeko hirie-
tan ere Errepublika aldarrika-
tzen ari zirela”. Hortik aurre-
rakoa historia da.

Armagintzaren Museoan Guenaga anaien maketa-bilduma dago ikusgai hilaren 25era arte.
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Pandemia garaiotan, auzoan, nerabe eta gazte mordoxka elkar-
tzen ari diren garai hauetan, beraien arteko harremanetarako 
gaztelania dela nagusi ikusi dut. Ni euskaraz zuzentzen natzaie 
eta haiek baita erantzun ere. Elkarrizketa aurrera doan heinean 
gaztelerara itzultzen dira, ulermen edo adierazpenetarako hu-
tsuneak azaleraziz.

Horrek euskalduntzat ematen dugun gizarte honetan pen-
tsatzera eraman nau.

Eibarko ikasle gehienek ikasketak euskaraz egiten dituzte  
baina ikastetxeetatik kanpo zer? Argi ikusten da beraientzat 
zein den biderik errazena...

Argi daukat gaur egungo familia, lagunarte eta harremanen 
aniztasuna eta baita aniztasun horien erroak ere babestu behar 

direla, baina ez gure izaera 
alderatuz.

Beti izan dira gaztelania 
hari izan duten etxeak, gaz-
teleraz jardun duten lagu-
narteak, euskara erabili gabe 
aurrera egin duten kirol zein 
kultur eragileak. Baina hor 
aurkitu ditugu euskara zain-
du eta oparitu dizkiguten ir-
latxoak ere: astekari bihur-
tu zen eta eskuartean duzun 
...eta kitto!, Egunkaria edo 
Berria edo pertsona nagusi 
euskaldunen kontakizunak, 
adibidez.

Baina gaztetxo baten ikus-
pegian horiek ez dira erakar-
tzen dituztenak. Gaur egun, 
youtuberrak, influencerrak 
edota tiktokerra (sare sozial 

desberdinetako eragileak) dituzte idolo. Ni beste belaunaldi ba-
tekoa naiz. Marrazki bizidun onenak euskaraz ziren nire haur-
tzaroan: Arale, Dotakon, Dragoi Bola... Hori bai, denek ikusten 
genituen Songoku, Bulma edota Satan Txikiren abenturak.

Ez geneukan beste hizkuntza baten ikusteko aukerarik eta 
horrek lagundu zien askori.

Horrelako idoloak sortu beharko lirateke gaur egun. Gure 
gazteak euskarara bideratzen dituztenak, euskara zaintzen 
duten super heroiak.

(Eskerrik asko Garazi, Kemen eta Anderri. Zuen munduak 
erakusten dizkidazuelako)

Songoku euskaltzaina

"Gaur egungo 
gaztetxoek 
youtuberrak, 
influencerrak 
edota tiktokerrak 
(sare sozial 
desberdinetako 
eragileak) 
dituzte idolo"

Desirée Magro
Desirée Magro

Zenbat alditan geratu zara pentsatzen argazkia horrela igo behar 
duzun ala ez? Inoiz bota dituzu bost minutu baino gehiago. Kez-
katuta. Honetan hobeto ikusten zait aurpegia, beste honetan 
gorputza. Zein doa lehenago? Kenduko diot filtroa? Zer ikusi 
behar da hobeto? Ilunabarra ala neu? Eta stori-ra badoa soilik? 
Hobeto. Zoaz atzera. Ez gorde aldaketak. Baina stori-an galdu 
egingo da, eta argazkian oso ondo nago. Zoaz aurrera. Berriro 
guztia. Lux delako hori egokitu. Gero saturazioa… eta beste de-
nak. Horrela ondo. Esalditxo bat: berezi denak merezi; ez, Back to 
summer… eta hiruzpalau eguzkitxo. Ah, eta palmera bat, argaz-
kian palmera bat dagoelako. Ale, egina. Publikatu. Orain, negu 
gordinean, denek ikusi dezakete azken udako zure azal belztua. 

Denok egin dugu hori.
Argazkia apartekoa da. Ez dizut ezetz esango. Baina, tira… 

Back to summer hiru eguzki eta palmera eskas geratu zaizkizu. 
Eta abestiarena oso ikusia dago. Argazki-oina hobetu daiteke. 
Horretarako, aforismoak zer diren azalduko dizut.

Gauza garrantzitsuekin gertatzen den bezala, definizioa ez 
dago adostua; beraz, adibide batekin hobeto: bihotzak arrazoi-
menak ulertzen ez dituen arrazoiak ditu. Pascal-ek bota zuen 
XVII. mende aldera. Aforismo klasiko bat da. Irakurtzean hau-
tsez betetako peluka txuri bat datorkizu burura, denoi bezala. 
Ez dakizu egia dioen, baina pentsatzen utzi zaitu. Horixe da 
aforismo bat. Eta modernoagoak ere badaude. Interesgarria-
goak. Dibertigarriak. Birziklatzea da eguneroko zahar bat hartu 
eta hori idatzi zuen zaborrak erabilgarri izaten jarraitzen duela 
ikustea. Egia da? Ez dakizu. Baina barrezka utzi zaitu. 

Aforismoak zeurea izan behar du. Zure gorputzeko atalak zure 
esaldi baten eskutik zeureagoak dira. Hartu behar duzun denbo-
ra, berdin dio zenbat, jada 10 minutu zoaz argazkia hondatzen.

Hor duzu nire like-a.

Aforismoak: zure 
instagrameko argazki-
oina nola hobetu

"Aforismoak zeurea izan behar du. 
Zure gorputzeko atalak zure esaldi 
baten eskutik zeureagoak dira"

Tomas Vouilloz
Tomas Vouilloz



Egun bizi dugun pandemiak osasun fisikoari ez ezik, mentalari ere eragiten dio. 
Gaixotasuna geldiarazteko neurriek eta murrizketek eragindako presioak arazo 
mentalen gorakada nabarmena ekarri dute normaltasun dagoeneko ez“berri” 
honetan.

Burua,
kaskezurra 
baino gehiago

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) egin berri duen ikerketa baten arabera, COVID-19ak 
munduko herrialde guztien % 93ren osasun mentaleko funtsezko zerbitzuak geldiarazi edo 
asaldatu ditu; eta zerbitzu horien eskaria, aldiz,  handitu egin da.
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OLATZ JAIO
Psikologian lizentziatua

“Animalia sozialak garen 
heinean, denok ditugu 
pentsamenduak, baina inork ez 
badigu gure emozioak kudeatzen 
laguntzen eta erakusten, zaila da 
aurrera egitea”

GARAZI AIZPURUA
Antropologiako ikaslea

“Bizitzako etaparik onena 
galtzen ari gara: unibertsitateko 
bizitza, lagunekin egindako 
bidaiak, harreman berriak, 
festak, esperientzia ezberdinak… 
Pandemiak gaztetasuna lapurtu 
digula esango nuke”

TOMAS VOUILLOZ
Psikologian lizentziatua

“Bakardadea erosoa izan 
daiteke, baina bizimodu bezala 
isolamendua ez da osasungarria. 
Pandemiak, oharkabean, 
bakardadera bultzatzen 
gaitu, eta honek, aldi berean, 
isolamendura”

PABLO GALLASTEGI
Eibarko Osasun Mentaleko 
Zentroko burua

“Jende askok beldurra sentitzen 
du bizi dugun egoerarekin, batez 
ere, pertsona nagusiek, eta 
horrek larritasuna, antsietatea 
eta estresa dakartza, hau da, 
heriotzarekiko beldurra”

Zer diote mahai-inguruko kideek?

Pandemiaren ondorioz, osa-
sun mentaleko zerbitzuen es-
karia handitzen ari da ezinbes-
tean. Pena, nekea, bakartzea, 
isolamendua, diru-sarreren 
galera, beldurra, ohitura al-
daketak, kontaktu sozial 
eza… dira, besteak beste, ara-
zo mentalek gora egitearen 
arrazoi nagusiak. Europan, 
OMEren arabera, osasun ara-
zoek gora egin dute azken urte 
honetan, eta antsietate eta es-
tres mailak nabarmen igo dira.  

Itxialdiak herritarrengan 
sortu dituen buruko arazoez 
jarduteko gure herriko eta in-
guruko psikologo eta antro-
pologo gazteen iritziak bildu 
ditugu egoera gertuagotik eza-
gutzeko asmoz. Batetik, An-
tropologia Gradua ikasten 
diharduen 19 urteko Garazi 
Aizpurua dugu; eta, bestetik, 
psikologian lizentziatuak di-
ren Olatz Jaio (22 urte) eta 
Tomas Vouilloz (25 urte). Gai-
nera, gazte horien testigantzak 

beste ikuspuntu batetik lan-
duko dizkigu Pablo Gallastegi 
Eibarko Osasun Mentaleko 
Elkarteko buruak.

OMEko datuetan oinarrituta
Estatuko Osasun Mentaleko 
Konfederazioaren datu eta in-
fografietan oinarrituta esan 
daiteke pandemiak ondorio 
larriak eragin dituela bai gi-
zartean, eta baita ekonomian 

ere, mundu mailan zein herri 
mailan. OMEren arabera, hel-
duen heren batek larritasun-
maila handia dauka psikolo-
gikoki; gazteen artean, aldiz, 
kopuru hori bi pertsonatik ba-
tera iristen da, hau da, erdira. 
Ikerketek diote azken urte ho-
netan biztanleriaren % 6,4k 
osasun mentaleko profesional 
batengana jo duela antsietate 
edo depresio sintomekin. Ho-

rietako bikoitza baino gehia-
go emakumezkoak izan dira. 
Generoaren faktoreaz gain, 
ekonomikoa ere bada osasun 
mentalaren inguruko arazoen 
foku nagusia: itxaropenik gabe 
sentitu diren gizarte-klase ba-
xuko pertsonen ehunekoak ia 
bikoiztu egiten du klase altua-
rekin identifikatzen direnen 
ehunekoa %32,7 eta %17,1, 
hurrenez hurren).

Gazteak aztergai
Gazteen ustez, pandemiaren 
aurtengo urtea bereziki zaila 
izan da. 18 eta 34 urte bitar-
tekoak izan dira, gehienbat, 
osasun mentaleko zerbitzuen 
beharra izan dutenak. Gara-
zi Aizpuruak, antropologia 
ikasle gazteak, honela dios-
ku: “Ez dugu lehen genuen 
irteteko gogo bera, beti jende 
bera ikusteak aspertu egiten 
gaitu... Bizitza duela urtebete 
pasatxo bezala bizitzen jarrai-
tzea faltan botatzen dugu, eta 

“Distantzia fisikoa 
mantenduz 
distantzia 
emozionala 
gainditzea ez da 
batere erraza” 
Tomas

“Gizakiak joera 
dauka norberaren 
hipotesi guztiak 
baieztatzeko, eta 
hori ez da bidea. 
Hori da itsutzen 
gaituena” Olatz
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ilusio falta handia daukagula 
esango nuke”.

Pablo Gallastegi Eibarko 
Osasun Mentaleko zentroko 
buruak, aldiz, beste ikuspun-
tu batetik ikusten du gazteen 
egoera. Izan ere, adituaren us-
tez momentu honetan “ardu-
ra eta kezka handienetarikoa 
gazteen ezinegona da”. Pablok 
diosku “gazteak gazte” direla, 
eta “askatasuna behar dute-
nez, ez daudela egoerarekin 
konforme”.

Informazioaren uholdea
Egungo gizarte post-moder-
noa informazioaren uholdean 
murgilduta dago, alegia, infor-
mazio kopuru erraldoia den-
bora gutxian oso erraz lortzeko 
gaitasuna du edonork. Ikuspe-
gi psikologikotik begiratuta, 
Olatz Jaiok diosku bi ahoko 
ezpata dela hori, hots, erraz-
tasun horrek arrisku handia 
dakarrela ezinbestean: “Giza-
kiak joera dauka norberaren 
hipotesi guztiak baieztatzeko, 
eta hori ez da bidea. Ikertzaile 
on batek hipotesi bat baldin 
badauka, uste hori baiezta-
tzen duen informazioari begi-
ratuko dio, noski, baina bere 

irudipenak ukatzen dituen in-
formazioari ere erreparatuko 
dio, bere helburua egia lortzea 
delako. Gizakiok, ordea, ez di-
tugu bi aldeak aztertzen, eta 
hori da itsutzen gaituena, jakin 
nahi duguna bakarrik baiez-
tatzea delako gure helburua”.

Distantzia fisikoa
“Animalia sozialak” garen hei-
nean, ezinbestekoa dugu jen-
darteko kontaktu edo harre-
man fisikoa, eta horren gabezia 
sentitzeak ondorio latzak ditu 
maila fisiko zein psikologikoan. 
Ondorioz, isolamenduak emo-

zionalki ezegonkortu egiten du 
norbanakoa. Tomas Vouilloz 
psikologoak honela azpimarra-
tu du: “Distantzia fisikoa man-
tenduz distantzia emozionala 
gainditzea ez da batere  erraza. 
Pertsona bakoitzak joera ani-
tzak izan ditzake: depresiboak, 
grinatsuak, obsesiboak… Bai-
na, daukagun sostenguarekin 
egonkor mantentzen gara. As-
kok pandemiarekin estropezu 
egin dute eta ingurukoak bi me-
trotara daudenez eta besarka-
den beroaren falta nabaritzen 
dutenez, kostata egiten dute 
aurrera”. 

Ez dago gaitzik onik ez da-
karrenik
Azken urte honetan bizi izan-
dako kaosari alde positiboa 
atera nahi izan diote protago-
nistek. Olatzek, esaterako, ho-
nela azaldu du: “Hasieran gau-
zak zailak ikusten dira, baina 
denborarekin oso ezberdin 
ulertzen dira eta horrek, izu-
garrizko gogobetegarritasuna 
emateaz gain, asko aberasten 
ditu norberaren gaitasunak”. 
Tomasek, aldiz, bestela ikus-
ten du auzia: “Erresilientzian 
trebatu garela esango nuke, 
alegia, egoera gogorrei aurre 
egiteko gaitasunean. Ikutuak 
izan garen arren, ez gara hon-
doratu”. 

Horrez gain, Garazik, an-
tropologoa izateaz gain ar-
tista ere badenez, “artearen 
garrantzia” nabarmendu nahi 
izan du: “Gure sormenari es-
ker gauza asko egin dira; kon-
finamendua atseginagoa eta 
politagoa egin duten artistak 
baloratzen ikasi dugu”.

Esandakoak esanda, argi ge-
ratzen da osasun fisikoa bezain 
garrantzitsua dela buruko osa-
suna, eta ondo zaindu behar 
dela ezinbestean.

“Debabarrena 
osoko biztanle 
guztietatik 
% 25ek dute 
historia klinikoa 
gurean, Eibarko 
Osasun Mentaleko 
Zentroan” Pablo

“Bizitza orain dela 
urtebete pasatxo 
bezala bizitzen 
jarraitzea faltan 
botatzen dugu, eta 
ilusio falta handia 
daukagula esango 
nuke” Garazi
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Zein gomendio eman dituzte protagonistek?

“Bakoitzak bere osasun 
mentala zaindu behar du, 

tamalez beste inork ez diolako 
benetan duen garrantzia 

emango horri. Noizbehinka 
ondo dator momentu bat 
bilatzea inguruan dauden 

gauza guztiei erreparatzeko eta 
interpretatzeko”

“Errutina hain astuna izan 
ez dadin saiatu behar gara, 
gustatzen zaizkigun gauzak 

eginez; hainbeste gorrotatzen 
dugun errealitate horretatik 
deskonektatzen lagunduko 

digu”

“Orain, inoiz baino gehiago, 
argi izan behar dugu denok 
gaudela malda berean, nire 

kezkak ez direla bakarrik 
nireak. Norbere burua ez da 
zaintzen bakarrik gorputza 

landuz, gogamenari ere 
jaramon egin behar zaio”

“Zaila den arren, pazientziaz 
eta lasaitasunez hartu behar 

da bizi dugun gaur egungo 
egoera. Birusak ez du  

pentsatzen dugun beste jende 
hiltzen, baina oso kutsakorra 

da”

OLATZ JAIO

GARAZI AIZPURUA

TOMAS VOUILLOZ

PABLO GALLASTEGI

Infografiak. JANIRE RODRIGUEZ
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Zer geratzen zaizu Kopako fi-
naletik? Zelako esperientzia 
izan da? Behar den bezalako 
ospakizunen zain? 
Orain bi aste pasatuta atzean 
geratzen zait dagoeneko par-
tida. Ez genuen denbora as-
korik izan behar bezala os-
patzeko, hiru egunen buruan 
beste partida bat geneukan eta. 
Oso sentsazio handia eta zo-
riontsua bizi izan nuen fina-
la irabazi ostean; jakitea zuk 
egindako lanak beste askoren 
poztasuna dakarrela oso polita 
da. Desiatzen nago egoera hau 
amaitu eta jende guztiarekin 
garaipena ospatzeko, bada-
kit gure atzean pertsona asko 
daudela eta.

Zeintzuk dira zure hurrengo 
erronkak? Europako sailka-
tzeko postua lortzea zelan 
ikusten duzu? Asmorik bai 
selekzioarekin Eurokopara 
joateko? 
Lehenbiziko kontua klubare-
kin eta Realarekin zentratzea 
da, lortu ahal diren gauza guz-
tien artean gertuen daukaguna 
hori baita, Realarekin Euro-
pan sartzea. Hala ere, behin 
denboraldia amaitzean, au-
kera baldin badago eta konbo-
katzen banaute, Eurokopara 
zein Olinpiar Jokoetara joatea 
izugarri gustatuko litzaidake. 
Baina erabaki hori ez dago guz-
tiz nire esku, beraz, nik nire 
aldetik ahal den guztia egin-
go dut eta nire onena ematen 
saiatuko naiz.

“Zelai barruan, kanpoan zein 
kalean oso baloratua eta maitatua 
sentitzen naiz”

<<<  MIKEL OYARZABAL  • Realeko jokalari eibartarra  >>>

Apirilaren 3an jokatutako Real-Athletic finalean Reala gailendu zen, Espainiako Kopa hirugarrenez irabazita. Mikel 
Oyarzabal Realeko jokalari eibartarrak sartutako penaltia izan zen, besteak beste,  lortutako emaitzaren erakusgarri. 
Jokalariak herriko astekariari elkarrizketa eskaini nahi izan dio bere bizipenak herritarrekin partekatze aldera.

FOOTBALL ESPANA
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Sartutako penaltiarekin his-
torian sartu zara. Berehala 
eskatu zenuen penaltia jaur-
titzea, zergatik? Kalerik egin 
gabe hogei penalti gauza-
tu ondoren, hirutan jarraian 
kale egitean zerk izan zuen 
eragina?
Aurreko egunean taldekideok 
erabaki genuen, penaltirik ego-
nez gero, nik jaurtiko nuela. 
Argi neukan penaltia sartuko 
nuela, taldekideek niganako 
konfidantza erakutsi zuten 
eta nik neuk ere nigan sinis-
ten nuen. Zorte ona izan ge-
nuen eta espero bezala joan 
zen. Mila faktorek baldintza-
tzen dute jaurtiketa eta geldi-
keta bakoitza; akatsak egitea 
futbolaren parte da, eta niri 
azkeneko hiruretan kale egitea 
tokatu zitzaidan, baina aurreko 
beste hogeiak sartzea ere ez da 
lan makala.

Nori eskaini zenion garaipe-
naren gola? Zergatik?
Realzale guztiei, familiakoei, 
momentu honetan gurekin ez 
dauden pertsonei eta osasun 
langileei, besteak beste. Nire 
partidu osoa eta gola beraiei 
eskaini nahiko nieke, haiei es-
ker jarraitzen baitugu guk ere 
aurrera.

Xabi Prietoren 10arekin jo-
katzen duzu. Zenbaki horrek 

badu berezko esanahirik zu-
retzat? Maradona, Messi...
Zenbakiari baino gehiago 
esango nuke garrantzi han-
diagoa ematen diodala nire au-
rretik kamiseta hori eraman 
zuen jokalariari. Bizpahiru 

urtetan egon nintzen Xabire-
kin Realean eta ohore handia 
izan zen, niretzat eredu baita 
zelai barruan zein kanpoan. 10 
zenbakia egokitu zitzaidanean 
erantzukizun handia sentitu 
nuen, Xabik ibilbide profesio-

nal luzea egin baitzuen harekin 
eta nik hartu niolako erreleboa. 
Hala ere, poztasun handia da 
klubak zuganako konfidantza 
jartzea.

Idolorik edo gustoko joka-
laririk baduzu? Zer da zure-
tzat Silva moduko batekin 
jokatzea?
Davidek Eibarren jokatzen 
zuenean hasi nintzen bere ja-
rraitzailea izaten, eta Reale-
ko zenbait jokalari ere asko 
gustatzen zitzaizkidan: Nihat 
Kahveci, Xabi Alonso, Xabi 
Prieto… Uste dut garrantzi-
tsua dela maila horretako jo-
kalariak klubaren parte izatea, 
Realari izen ona ematen bai-
tiote, eta klubak gauzak ondo 
kudeatzen dituen seinale de-
lako.

Taldeko kapitainetako bat ere 
bazara. Zelako erantzukizu-
na dakar horrek zure kasuan?
Klubak ni kapitain moduan 
sartzeko erabakia hartu zuen 
eta aitortu beharra dut gustu-
ra onartu nuela. Nolanahi ere, 
aintzat hartu behar da kapi-
tain izatera eraman zaituena 
ez dela ahaztu behar eta zure 
jokaera ez dela inondik inora 
ere aldatu behar. Pertsonalki 
esan dezaket kapitain naize-
netik ez naizela aldatu eta nire 
jokatzeko modua eta jarrera 

“Futbola hartzen 
den seriotasun 
berarekin 
hartu behar 
dira ikasketak, 
bizitzak buelta 
asko ematen ditu”

“Zale gabeko 
partiduak 
deskafeinatuta 
daudela esango 
nuke, baina hori 
da gaur egun 
dagoena”

ESPAINIAKO FUTBOL FEDERAZIOA
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berberak direla, nahiz eta ar-
dura handitu zaidan.

Zelan eragiten dizu jenderik 
ez egoteak? Badu ezer onik?
Esango nuke dagoeneko ohitu 
egin garela ikusle gabe jokatze-
ra, baina ez da batere sentsazio 
atsegina. Zale gabeko parti-
duak “deskafeinatuta” daude-
la esango nuke, baina hori da 
gaur egun dagoena eta ezin da 
besterik egin. Espero dut aha-
lik eta bizkorren normaltasu-
nera bueltatu ahal izatea. 

Realarekin kontratua duzu 
2024ra arte. Hortik aurerra 
zer, Donostian urte askoan 
jarraitzea espero duzu?
Momentu honetan nire bu-
ruak Realean besterik ez du 
pentsatzen. Hasiera-hasieratik 
etxean moduan sentiarazi nau-
te uneoro eta oso ondo tratatu 
naute beti. Zelai barruan, kan-

poan zein kalean oso baloratua 
eta maitatua sentitzen naiz, eta 
niretzat hori da lehentasuna 
gaur egun.

Ikasketekin ere aurrera egin 
duzu. Zein gomendio eman-
go zenioke futbolaren mun-
duan sartu berri den gazte 
bati ikasketei begira?
Futbola hartzen den seriota-
sun berarekin hartu behar dira 
ikasketak. Ulertzen dut asko-
rentzat futbola serio hartzea 
errazagoa dela eta gutxiago 
kostatzen zaiola jendeari ikas-
ketekin jarraitzea baino, bai-
na argi izan behar da bizitzak 
buelta asko ematen dituela eta 
ez dakizula noiz amaituko den 
etapa bakoitza. Beti dago ondo 
futbolaz gain beste aukera po-
sible bat izatea zurekin.

Eibarko hasierako urteak go-
goratzen dituzu? Zure orain 

arteko ibilbidean, zeinek la-
gundu dizu gehien? 
Esango nuke gurasoen lagun-
tza izan dela funtsezko eta oi-
narrizkoena. Egia da zelai ba-
rruan entrenatzaile asko izan 
ditudala laguntzen, baina be-
netan bizitza zer den eta nola 
jokatu behar den erakutsi dida-
tenak nire gurasoak izan dira, 
zalantzarik gabe, beti baitaude 
nire alboan.

Jubeniletan Realetik Eiba-
rrera bueltatu zinen modura, 
zer irudituko litzaizuke zure 
ibilbidearen azken urteak Ei-
barren egitea?
Inoiz ez naiz horretan pentsa-
tzen hasi, lehen esan bezala, 
oraintxe bertan burua talde 
txuri-urdinean bakarrik dau-
kadalako. Lasai eta gustura 
nago nagoen lekuan, baloratu-
ta eta maitatuta sentitzen naiz, 
ez daukat besterik buruan.

Zelan ikusten duzu aurten ei-
bartarrek bizi duten egoera? 
Zer lotura duzu Eibar FTrekin 
gaur egun? 
Eibar Futbol Taldeko egoe-
ra ez da batere ona, ezin dut 
ukatu. Denok dakigu herriko 
kluba zein egoeratan dagoen 
momentu honetan. Hala ere, 
uste dut baloratu egin beharko 
genukeela zazpi denboralditan 
zehar Eibarrek lehen mailan 
egindako lan eta esfortzu guz-
tia. Inork ez zuen uste lehen-
go mailara igoko zenik, ezta 
hainbeste urtean zehar bertan 
mantentzea lortuko zenik ere. 
Uste dut oso lan ona egin duela 
Eibarrek bai zelai barruan eta 
baita kanpoan ere, bulegoetan 
esaterako. Momentu honetako 
egoera nahiko zaila da eibarta-
rrontzat, baina itxaropena ez 
da inoiz galdu behar, eta ziur 
nago, lanean jarraitzen badute, 
helduko dela haien saria.

“Argi neukan penaltia sartuko nuela, 
taldekideek niganako konfidantza 
erakutsi zuten”

“Klubak ni kapitain moduan sartzeko 
erabakia hartu zuen eta aitortu 
beharra dut gustura onartu nuela”
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–ANGEL LOPEZ–
Zelan kalifikatuko zenukete 
domekako proba? 50. Valen-
ciaga Oroitzarreak txirrindula-
rritzaren ezaugarri guztiak izan 
zituen, gogorra, lehiakorra eta 
euritsua izan zelako. Hasieratik 
martxa bizkorra ezarri zioten 
tropelari, lehen orduko bataz 
bestekoa 42 kilometrotan ezar-
tzeraino. Erasoak lehenengotik 
izan genituen eta baita erorketa 
asko ere, euriaren eraginez. Eta 
streaming-eko emisioaren da-
tuak ikusita, izugarrizko arra-
kasta izan zuen.
Parte hartu zuten talde eta 
txirrindularien aldetik zelako 
iritziak jaso dituzue? Eibarrera 
datozen talde guztiak oso gusto-
ra etortzen dira beti. Jakin ere 
badakite-eta gu ahalegintzen 
garela gure proba guztiak ahal 
dugun hobekien egokitzen eta 
ateratzen.
Hurrengo edizioetarako ba-
duzue asmo berririk? Datorren 
urteari begira, gure ahalegin na-
gusia, babesleen laguntzarekin 
jakina, aurtengo mailari eus-
tea izango da, erraza ez bada 
ere. Tresna asko erabili ditu-

gu txirrindularien segurtasuna 
bermatzeko, horrek berarekin 
dakarren ahalegin ekonomiko 
zein pertsonalarekin. Gero eta 
traba gehiago gainditu behar 
izaten ditugu,horretarako  jende 
gehiago inplikatuz eta baliabide 
tekniko gehiago erabiliz. Gaine-
ra, boluntarioen figura ez dago 
bogan; hori dela-eta, boronda-
tezko lan horretan lagundu nahi 
duen edonor eskuzabalik hartu-
ko dugu, izan gurutzebidetan 
izan bestelako antolakuntza-
lanetan.
Zeintzuk dira hurrengo 
erronkak denboraldi hone-
tarako? Baditugu beste proba 
batzuk martxan dagoeneko. 
Maiatzaren 16an emakumez-
koen III Eibar Hiria Sari Na-
gusia lasterketa profesionala, 
UCI 1.1 mailakoa, jokatuko da, 
osasun egoerak ahalbidetzen 
badigu. Handik astebetera ka-
deteen proba bat izango dugu 
eta, azkenik, San Juan Saria 
ekainean. Maitzaren 16ko ho-
rretan erakutsi beharko dugu, 
beste behin, emakumezkoen 
txirrindularitzak baduela bere 
tokia Eibarren.

–JULIAN ERASO–
Zer sentsazio geratu zaizue 
Itzuliarekin? Kristona izan da 
eta derrigorrezkoa da pozik ego-
tea. Hainbat arazo aurreikusten 
ziren, eguraldia ere bazirudien 
okertu egingo zitzaigula... Guz-
tia ondo prestatuta bagenuen 
ere, azkenean astro guztien uz-
tartzea esaten dena eman da eta 
ezin hobeto atera zaigu.
Zelan portatu dira zaletuak 
pandemiaren sasoi honetan?  
Penagarria da zaletuei agertu ez 
daitezela eskatu behar izatea; 
baina, gogoz kontra izanda ere, 
hori zen gure betebeharra. Az-
kenean espero genuena baino 
jende gehiago izan da errepide 
alboan, puntu batzuetan... Uler-
tzekoa ere bada, tropelik onena 
ekarri dugu-eta. Autoei mugak 
jarri dizkiegu, baina norbana-
koen kasuan zailagoa da. Hala 
ere, jarraitzaileek maskarilla 
erabili dute. 
Taldeetako ordezkariek, ko-
munikabideek... Zelan tratatu 
zaituzte?  Talde guztiek trans-
mititu digute oso gustora egon 
direla. Lehen mailako taldeak 
etortzera  derrigortuta bazeuden 

ere, ez dira lasterketa ikustera 
etorri, baizik eta lehiatzera, jube-
nilak balira bezala borrokatzera. 
Komunikabideen aldetik ere, 
emaitza paregabeak izan dira: 
ETB-n azken 20 urteotako share 
onenak lortu dituzte, eta gauza 
bera Eurosport-en.  
Datorren urtean hori zelan 
gainditu?  Ibilbidea lotuta 
duzue? Zaila dago aurtengoa 
gainditzea. Etapa batzuk baditu-
gu perfilatuta; hainbat eskaera 
daude eta guk ere egin ditugu 
batzuk. Nafarroara berriro hel-
tzea gustatuko litzaiguke, eta eu-
ren aldetik ere ematen du prest 
daudela. Araban lotuta dugu 
Laudio eta Amurrioren artekoa, 
baina oraingoaren kontrako no-
rabidean egiteko. Eta, jakina, Ei-
bar hor izango da, alkate berria 
ere alde dagoelako.  
Zelan aurreikusten duzue 
uztailaren 31ko Donostiako 
Klasikoa?  Iaz ez zen jokatu eta 
2019ko eskema berari jarraituko 
diogu, ibilbide berdintsuarekin, 
eta gizonezkoen eta emakumez-
koen lasterketak egun berean 
eginez. Txertoekin-eta, ea orain 
baino hobeto gauden.

20 ordutan helmuga bitan
Aurreko asteburuan Arrateko gainean amaitu ziren 

Itzulia Basque Country-aren azken etapa eta Valenciaga 
Oroitzarrearen 50. edizioa, arrakasta handiz kasu bietan. 
Hori aprobetxatuta, Angel Lopez Eibarko Txirrindularitza 

Elkarteko presidentearekin eta Julian Eraso OCETAko 
zuzendariarekin izan gara euren iritziak jasotzeko.

Lizarte taldea nagusi izan zen proban Pau Miquel izan zen irabazle. Pogaçar-ek amore eman behar izan zuen Roglic eta Jumbokoen aurrean.
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>>> Gure herriko emaku-
mezkoen taldeak denboraldi-
ko lehen fase bikaina egin du 
Ohorezko Mailan eta, hasibe-
rria izanda, gutxik esperoko zu-
ten hirugarren postuan amai-
tu du denboraldiko hasierako 
zatia. Aurreko domekan CRAT 
gainditu zuen Cristina Gunti-
nen taldeak Unben, lehiaketa 
borrokatua eskaini zuen par-

tiduan (17-10).  Ama Erbina, 
Aleu Cid eta Anne Fernandez 
de Corres-ek lortu zituzten go-
rri-urdinen hiru markak eta 
Lucia Moyak gauzatu zuen en-
tseguetako bat. Orain titulua-
ren bila jokatu beharreko ligax-
kari ekingo diote eibartarrek, 
Complutense Cisneros, Maja-
dahonda eta Corteva Cocos tal-
deekin lehian, finalerdietarako 

partiduak zelan geratuko diren 
zehazteko.

Ohorezko B Mailan joka-
tzen duen gizonezkoen taldeak, 
bestalde, azkenean 9. postuan 
amaitu zuen denboraldia, au-

rreko zapatuan Uribealderekin 
26-36 Unben galdu eta gero; 
hori bai, atsedenaldira 18-10 au-
rretik zihoazela erretiratu ziren 
eibartarrak; bigarren zatikoa 
beste kontu bat izan zen.

Liga irabazteko play-offa 
jokatzeko txartela lortu du 
Eibar Rugby Taldeak

>>> Martxoaren 26tik 28ra 
Leganesen jokatutako senior 
mailako Espainiako karate-txa-
pelketetan Rodrigo eta Rafael 
Ibañez anaiek urrezko domina 
irabazi zuten, bakoitzak bere 
mailan, eta horrez gain zilarrez-
koa irabazi zuten taldekakoan 
Euskal Herriko selekzioarekin. 
Batak zein besteak kumite mo-
dalitatean jantzi zuten txapela: 

Rodrigok 75 kilora arteko mai-
lan, eta Rafaelek 84 kiloraino-
koan. Ohituta gaituzten bezala, 
oraingoan ere maila bikainean 
jardun zuten Madrilgo herrian 
jokatutako lehiaketan. Eus-
kal selekzioaren partaide gisa 
lortutako garaipenekin urrats 
bat gehiago egin dute udako 
Joko Olinpikoetarako presta-
tze bidean. 

Hierros Servando: 11 partidu 
jarraian galdu gabe
>>> Egutegi zaila dute hemen-
dik aurrera Fernando Fernan-
dezen mutilek hurrengo hiru 
jardunaldietan eurekin batera 
sailkapeneko goiko postuetan 
dauden beste hiruren kontra 
jokatu beharko baitute: Helve-
tia Anaitasuna liderra izango 
da lehen aurkaria eta jarraian 
Uharte laugarren sailkatua eta 
Ereintza Aguaplast hirugarre-
na izango ditu aurrez aurre. 
Azken jardunaldian Ipuruan 

jokatutako neurketan Alcorta 
Forging Group Elgoibarri 28-
20 irabazi zioten eibartarrek, 
bigarren zatian defentsa lan 
bikaina eginez bakarrik sei gol 
jasoz. Lander Casado, zortzi 
golekin, eta Ander Eizagirre, 
seirekin, izan ziren goleatzaile 
nagusienak. Hierros Servando 
liderrarengandik bi puntura 
jarraitzen du 1. Nazional Mai-
lako sailkapenean eta hiruga-
rrena zazpira du une honetan.

Ibañez anaiek Olinpiar Jokoei 
begira jarraitzen dute

Estatu mailako domina Kalamuarentzat
>>> Gure herriko klubak 
maila ematen jarraitzen du 
parte hartzen duen lehiaketa 
gehienetan eta, horrela, au-
rreko asteburuan Alacanteko 
La Nucia herrian jokatutako 
gramplig borroka modalita-
teko Espainiako txapelketan 

Buyannemekh Kalamuako 
ordezkariak brontzezkoa ira-
bazi zuen. Maiatzean izango 
dute Kalamuakoek hurrengo 
erronka, sambo modalitateko 
Espainiako txapelketan. Bes-
talde, Nekane Muguruzak eta 
Iker Martinezek (argazkian 

Manu Agirrerekin)  2. Dan 
maila eskuratu zuten Tolosako 
Usabal kiroldegian egindako 
azterketan. 2. Dan mailatik 
5.eraino lortzeko aukera izan 
zuten probintziako 48 judo-
kak bertan, iaz ezin izan zelako 
halakorik egin.
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Lehenik eta behin, zorionak! 
Aurreikusitako emaitza lortu 
zenuen Euskadiko billar-txa-
pelketan?
Emaitza nahiko harrigarri eta 
pozgarria lortu dut. Oso jokala-
ri onak daude Euskadi mailan, 
baina aurtengo egoera dela eta, 
asko ezin izan direnez lehia-
ketara etorri, egia da aukera 
handiagoa neukala postu ona 
lortzeko, eta hala izan da.

Gasteizen lortutako emaitzari 
esker Gandian jokatuko den 
Espainiako txapelketarako 
sailkatu zara. Lehen aldia da 
maila horretako lehiaketa ba-
tean parte hartuko duzuna?
Lehen aldia da estatu mai-
lako txapelketa batean parte 
hartzen dudana, eta oso pozik 
nago. Autonomia erkidegoka 
jokatuko dugu eta Euskaditik 
lau kide joango gara; horietako 
bat ni. Oraindik ez dago data 
zehaztuta, baina hilabete barru 
egingo delakoan nago. 

Noiztik duzu billar-zaleta-
suna?
Oso gazte nintzela hasi nintzen 
billarrean jokatzen. Hasiera 
batean Eibarko jolas-aretora 
joaten nintzen kirola prakti-
katzera, eta gero herriko “Ca-
sino Artista Eibarres” elkar-
teko bazkide egin eta bertan 
jokatzen hasi nintzen. 

Zer da kirol honetatik gehien 
gustatzen zaizuna?
Egunero da ezberdina, beti 

“Espero dugu udaletik laguntza 
jasotzea billar-kluba sortzeko 
proiektua aurrera eramateko”

<<< SERGIO BOULLOSA  •  Euskadiko txapeldunordea billarrean  >>>

Gasteizen hiru bandatara jokatutako Euskadiko billar-txapelketan eibartarra bigarren onena izan da. Eibarko 
Kasinoko bost kidek lehiatu dute billar-txapelketa horretan eta, konpetizioak iraun duen hiru egunetan goi-mailako 
jokoari eutsi eta gero, finalean Escribano bilbotarra gailendu zitzaion Sergio Boullosari. Hala ere, bigarren postu 
horri esker Valentziako Gandia herrian jokatuko den Espainiako txapelketarako txartela eskuratu du Boullosak.
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ikasten ditugu gauza berriak. 
Oso garrantzitsua da ondo 
pentsatzea eta urduritasuna 
kudeatzea. Zoragarria da bi-
llarra; ezin dut besterik esan.

Zein klubetan jokatzen duzu? 
Zenbatek osatzen duzue tal-
dea? 
Momentuz ez daukagu klub 
ofizialik, Casinoko txokoak ez 
dituelako beharrezko baldin-
tzak betetzen: bi mahai behar 
ditugu, lokala ez da nahikoa, 
ezin ditugu txapelketak anto-
latu… Hala ere, bagaude hori 
lortzeko ahaleginak eta lanak 
egiten, eta espero dugu udale-
tik laguntza jasotzea proiektua 
aurrera eraman ahal izateko. 
Momentu honetan 25 lagun 
egoten gara billarrean joka-
tzen, eta horietako 8-9 besterik 
ez gaude federatuta.

Zein maiztasunekin jokatzen 
duzu billarrean? Uste duzu 
nahikoa dela zure joko-mai-
la hobetzeko?
Astean pare bat egunetan jo-
katzen dugu, egun bakoitzean 
pare bat orduz. Hala ere, he-
mendik aurrera, txapelketa iri-
tsi bitartean behintzat, ordu 
gehiago sartu beharko ditut 
eta gehiago jokatu beharko 
dut. Lehen aldia da horrelako 

maila batean jokatzen dudana 
eta entrenatuta joan nahi dut.

Beste edozein kirolek bezala, 
kategoria eta modalitate ez-
berdinak ditu billarrak. Non 
diharduzu zuk?

Hiru bandatara jokatzen dut, 
hori da gehien gustatzen zai-
dan modalitatea. Helburua 
karanbolak egitea da; eta, ka-
ranbolatzat joko da bola-joka-
lariak beste bi bolak tirada be-
rean jotzen dituenean. Baina, 

balekoak izan daitezen, bola-
jokalariak gutxienez hiru ban-
da ukitu behar ditu, desber-
dinak izan daitezkeenak edo 
errepikatu daitezkeenak, bi-
garren bola jo aurretik. “Ama-
teur” kategorian sartzen naiz, 
baina ez dut baztertzen etor-
kizunean beste maila altuago 
batera pasatzea Eibarren kluba 
sortzea lortzen badugu.

Zein egoeratan dago billa-
rra kirol mundua gaur egun 
estatu mailan?
Argi dago billarra ez dela mun-
duko kirolik ospetsuena, eta 
gero eta jokalari gutxiago di-
tuela esango nuke. Ezaguna-
goa eta jokatuagoa da billar 
amerikarra, mahai txikiagoak 
direlako eta errazago sartzen 
direlako txokoetan. 

Zer esango zenioke jende 
gazteari billarra praktikatze-
ra anima dadin?
Joko liluragarri eta erakarga-
rria dela, dudarik gabe. Gor-
putza entrenatzeaz gain, oso 
baliagarria da burua ere astin-
tzeko. Egia da oso konstantea 
izan behar dela eta nahiko sa-
krifikatua dela, baina momen-
tu zoriontsu eta pozgarri asko 
ematen ditu billarrak. Behin 
hasiz gero, lotuko zaitu.

“Ez dut baztertzen 
etorkizun batean 
beste maila 
altuago batera 
pasatzea”

“Garrantzitsua 
da ondo 
pentsatzea eta 
urduritasuna 
kudeatzea”
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Arrate Kultur Elkarteak oina-
rrizko argazkilaritza ikastaroa 
eskainiko du maiatzean, Jose 
Luis Irigoienen eskutik. Sei 
egunetan (maiatzaren 5, 10, 
12, 17, 19 eta 24ean) emango 
ditu klaseak, Kulturaleko loka-
letan, 19:00etatik 21:00etara.
Prezioa 35 eurokoa da (30 eu-
rokoa  bazkideentzat) eta izena 
emateko arratekultu@gmail.
com helbidera idatzi edo 638 
284 912 telefono zenbakira dei-

tu daiteke. Eta, horrez gain, da-
torren astean Deportiboko ar-
gazkilariek aurkeztuko duten 
Argazkilaritza Maiatzean-en 
barruan, argazkilaritza-konpo-
sizioaren inguruko tailerra an-
tolatu dute maiatzaren 15erako. 
Egun osorako ikastaroa izango 
da eta Fran Nietok emango du, 
Portalean. Izena emateko ar-
gazkilaritza@deporeibar.com 
helbidera idatzi behar da (20 
euro balio du).

Argazkilaritza ikastaro bi 
eskainiko dira maiatzean Kultu 
eta Deportiboaren eskutik

Antzinako musika egiten du-
zue, baina zer da zehazki?
Orain dela 300-400 urte in-
guru konposatutako musika 
da eta, sasoi hartako musika-
tresnak nolakoak ziren aztertu 
ondoren, erabili egiten ditugu. 
Bestetik, orduko praktiketan 
oinarritzen da. Eskuizkribue-
tan eta liburuetan sasoi hartan 
musika nola jotzen zen azal-
tzen da. Musika klasikoarekin 
alderatuz, antzinako musikak 
duen osagairik garrantzitsue-
netako bat da piezak berregite-
ko eta birsortzeko askatasuna 
duela. Antzinako partiturak 
eskema modukoak dira eta in-
terpretazioaren ehuneko han-
dia interpreteen esku geratzen 
da. Beraz, antzinako musika 
gaur egun bizirik gaudenok 
jotzen dugunez, freskoa da. 
Edozein unetan interpreta-
tzeko aukera ematen baitu.

Beraz, antzinako eta gaur 
egungo musika da aldi berean?
Antzinako eta gaur egungo 
ikuspegiak ditu, baina ikusleen 
ikuspegia ere garrantzitsua da. 
Gaur egun antzinako mezu bat 
komunikatzeko gaur egungo 
kodigo musikalak erabili behar 
ditugu. Belaunaldiz belaunal-
di birsortze hori aldatzen doa.

Antzina erabiltzen ziren musi-
ka-tresnak jotzen ikasi behar 
izan duzue?
Bai. Euskal Herritik kanpo ika-
si behar izan dugu. Zoritxarrez 
hemen ez dago antzinako mu-
sika eta euskal ondarea modu 
txukunean ikertzeko aukerarik. 
Antzinako musika ez da mu-
sika kultua bakarrik, herriko 
musika ere bada eta, horrekin 
batera, ondare literarioa, musi-
kala, dantzak, eta abar. Euskal 
Herrian ondare kulturala tradi-

zioz iritsi zaigu, ez dago idatzita, 
eta hori ikertzeko metodologia 
behar da. Nik Katalunian ikasi 
nuen eta oso ondo antolatuta 
dago, goi-mailako ikasketekin.

Euskal ondarea ikertzen ez ba-
dugu, galtzeko arriskua dago?
Gure disko guztietan Erdi Aro-
ko, Errenazimenduko eta barro-
ko sasoiko musikak eta testuak 
ditugu, geure modura landuta. 
Kontserbatorioetan eta mu-
sika zentroetan egin beharko 
litzatekeena geure kabuz egin 
dugu, euskal ondare hori be-
rreskuratzeko. Euskal ondare 
gehiena tradiziozkoa denez, 
gehiena galduta edo galtzear 
dago. Harrigarria da Errena-
zimenduan Euskal Herrian 
mundu mailako ospea zuten 
musikariak izatea (Antxieta, 
adibidez) eta bere obra osoa 
ez edukitzea.

Antzina eta gaur egun, musi-
kak esanahi bera izan du beti?
Musika ospatzeko eta sufri-
mendua arintzeko zerbait 
izan da beti. Herri zapalduek 
beti izan dute oso ondare 
musikal potentea. Taberne-
tan jotzen zen, dantzarako, 
eta gaur egungoarekin alde-
ratuz, gehienek zekiten dan-
tzan egiten.

Mundu guztian zehar ibili za-
rete. Atzerrian gehiago balo-
ratzen zaituztete?
Bai. Euskal Antiqva diskoa ka-
leratu genuenean zortea izan 
genuen, nazioarteko jaialdie-
tara joateko atea ireki zigula-
ko. Iaz pentsatu genuen Eus-
kal Herrian gehiago finkatzea 
nahi genuela, hemen gehiago 
jotzea; eta, bestetik, ume eta 
gazteentzako proiektua dugu 
esku artean.

“Antzinako musika, gaur egungoek 
jotzen dugunez, freskoa da”

ENRIKE SOLINIS • MUSIKARIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Domekan ekintza bi egingo dira Udaberriko Euskal Jaiaren barruan. Goizeko 09:00etan 
mendi-buelta kulturala hasiko dute herriko kaleetatik eta Arratera iritsiko dira. Han, 
13:30ean, Euskal Barrokensenblek kontzertua eskainiko du Arrateko elizan. Enrike 
Solinisek gidatzen duen taldeak mundu osoan zehar zabaldu du antzinako musika.
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Aurreko astean zabaldu zuten Barakaldon, Udal erakuske-
ta aretoan, “Harria” Juan Antonio Palacios eibartarraren 
argazkiak eta Errenteriako Juan Manuel Uria poetaren tes-
tuak batzen dituen erakusketa. Apirilaren 28ra arte egongo 
da ikustera joateko aukera, 17:00etatik 21:00etara. Kalita-
te handiko argazki-erakusketa da, formatu desberdinetako 
zuri-beltzezko 45 irudiz osatua. Argazkiekin batera, kirol 
horren estetikan eta harri-jasotzailearen eta harriaren ar-
teko harremanean sakontzen duten testuak daude. Horrez 
gain, egileek elkarrekin argitaratu duten 100 irudi eta da-
gozkien testuak biltzen dituen “Harria - La piedra“ argazki-
liburua apirilaren 26an aurkeztuko dute Barakaldoko Clara 
Campoamor Zentro Zibikoan.

XV. Juan San Martin beka deialdia kaleratu du Udalak, 
UEUrekin lankidetzan. Aurten lan-
duko den ikerketa esparrua Filosofia 
da. Euskarazko ikerketa sustatzeko 
ez ezik, Juan San Martin eibartar 
ikerlari eta euskaltzalea omentzeko 
asmoarekin sortu zuten bekaren zen-
batekoa 9.000 eurokoa da. Eskaerak 
eta dokumentazioa irailaren 1etik 
urriaren 12ra bitartean (biak barne) 
aurkeztu beharko dira, elektronikoki 
www.eibar.eus webgunean.

Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzeko, Juan San Mar-
tin Udal Liburutegiak helduentzako ipuin-kontaketa saioa 
antolatu du apirilaren 21erako: “80 amandre” izenburukoa 
eskainiko du Dorleta Kortazarrek, euskaraz, 19:00etatik 
aurrera Portaleko areto nagusian. Plaza mugatuak izango 
direnez, joan nahi dutenek derrigorrez eman beharko dute 
izena Liburutegian, posta elektronikoz (liburutegia@eibar.
eus) edo telefonoz (943708437).

“Harria” erakusketa Barakaldon

Juan San Martin Beka deitu dute

Helduentzako ipuinak Portalean

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ingurumeneko Departamen-
tuak antolatuta, Gipuzkoako 
Natura eta Ingurumen Zine-
maren I. Erakustaldia dago 
martxan zortzi udalerritan, 
tartean Eibarren. Gnat Zine-
ma egitasmoaren eskutik, da-
torren eguenean (apirilaren 
22an), 19:00etan, “Una vida 
en nuestro planeta”, David At-

tenborough zientzialari britai-
niarraren dokumental autobio-
grafikoa emango dute.

Sarrera doan da eta aldez au-
rretik eskura daiteke Coliseoko 
leihatilan (astelehen eta bari-
xakuetan, 17:30etik 19:30era) 
edo, bestela, Gipuzkoa Natural-
diaren webgunean. Eta emanal-
diaren aurretik ere har daiteke, 
antzokiko leihatilan.

Aurreko barixakuan inaugu-
ratu zuten Portalean Eibarko 
Artisten Elkartearen erakus-
keta kolektiboa. Herriko 40 bat 
artistaren orotariko lanak, 80 
inguru ikus daitezke bertan: 
marrazkiak, pinturak, graba-
tuak, eskulturak, egurrezko 
taillak, zeramika-lanak, argaz-
kiak, damaskinatuak, larru-bo-

zelduak, modelismoko lanak...
Erakusketa horrekin batera, Ei-
bar BHI-ko ikasleen artelanak 
biltzen dituen “Gazte ARTEan” 
izenekoa ere bisitatu daiteke 
atzoz geroztik. Maiatzaren 2ra 
arte egongo dira ikusgai, mar-
titzenetik domekara, 18:30etik 
20:30era (maiatzaren 1ean itxi-
ta egongo da).

David Attenborough-en 
dokumental autobiografikoa 
proiektatuko dute eguenean

Eibarko Artisten Elkartekoen 
erakusketarekin batera Eibar 
BHI-ko ikasleena zabaldu dute
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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Gure sustraiak. RAMON BEITIA
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BARIXAKUA 16

BARIXAKUAK JOLASIAN
17:00 Jolasak HH eta LH 1 eta 
2ko familientzat ...eta kitto!-
ren eskutik. Txaltxa Zelaian.
PAGATXAREN ZINE FORUMA
18:30 “El secreto de las abejas” 
(Annabel Jankel). Portalean 
(areto nagusian). 
KONTZERTUA
19:00 “27ko belaunaldia edo 
Espainiako Errepublikarena” 
gitarra-kontzertua, Bernardo 
Garcia Huidobroren eskutik. 
10 euro, 7 euro Coliseoaren La-
guna txartelarekin. Coliseoan.

ZAPATUA 17

IBILBIDE HISTORIKOA
09:00/11:00 eta 11:30/13:30 
“II. Errepublikaren bihotza 
Eibarren”. Bisita gidatua, Jesus 
Gutierrez Arosa historialaria-
ren eskutik. Izen-ematea: kul-
tura@eibar.eus / 943708435.
KONTZERTUA
18:30 Antzuolako ‘Uda-azken’ 
taldearen kontzertu akustikoa. 
Gaztetxean.
ANTZERKIA
19:00 ”Los hermanos Machado” 
(Teatro del Temple). 10 euro, 
7 euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin. Coliseoan.

DOMEKA 18

UDABERRIKO EUSKAL JAIA
09:00 Mendi-buelta kulturala, 
Urkizutik irtenda (izen-ematea 
Klub Deportiboan).
13:30 Musika: Euskal Barro-
kensemble. Arrateko elizan.
SINADURA BILKETA
12:00/14:00 Hamaika Gara, 
erreferendumaren aldeko 
sinadura bilketa. Untzagan.

EGUAZTENA 21

IPUIN KONTAKETA
19:00 “80 amandre” helduen-
tzako ipuinak, Dorleta Korta-
zarren eskutik. Portalean.

HITZALDIA
19:00 ”Errepublikanismoa 
Gipuzkoan: Eibarko Paktu 
Federaletik (1869) Errepubli-
karen aldarrikapenera (1931)”, 
Unai Belaustegi irakaslearen 
eskutik. Doan, gonbidapenare-
kin. Coliseoan.

EGUENA 22

GNAT ZINEMA 
19:00 “La vida en nuestro pla-
neta” (David Attenborough).
film dokumentala. Doan, gon-
bidapenarekin. Coliseoan.

Apirila 16 / 22

Apirilaren 30era arte:
JULIAN OCHOAREN  
IKASLEEN ARGAZKIAK  
(Depor taberna)

JULIAN RUIZEN  
ARGAZKIAK  
(Portalea taberna)

GRACIA PUTZEREN  
ARGAZKIAK  
(El Ambigú taberna)

ERAKUSKETAK
Apirilaren 25era arte:
“IBILGAILU ETA HEGAZ-
KIN ERREPUBLIKANOAK” 
maketa-erakusketa (Mu-
seoan)

Maiatzaren 2ra arte:
EIBARKO ARTISTEN ELKAR-
TEAREN ERAKUSKETA 
GAZTE ARTEAN Eibar  
BHI-ko ikasleen erakusketa 
(Portalean)
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ZERBITZUAK

ESKELAK,  URTEURRENAK
ESKERTZAK...

jartzeko:

688 62 76 89

• Jose Antonio Cano Gomez. 90 urte. 2021-4-6.
• Manuel Vicente Carballal. 75 urte. 2021-4-7.
• Javier Arriola Ariznabarreta. 74 urte. 2021-4-7.
• Edurne Garaizabal Elkoro. 98 urte. 2021-4-8.
• Eugenia Aguado Torre. 94 urte. 2021-4-8.
• Hilario Huete Villalba. 87 urte. 2021-4-10.
• Manuel Lorenzo Solana. 79 urte. 2021-4-10.
• Julia Gomez Rodriguez. 99 urte. 2021-4-12.
• Luis Cagigas Callejo. 88 urte. 2021-4-13.
• Manuel Ferrero de Vega. 80 urte. 2021-4-13.

Hildakoak

• Kenan Mujika Sarrionandia. 2021-3-29.
• Aaron Lazaro Gutierrez. 2021-3-30.
• Noa Lazaro Gutierrez. 2021-3-30.

JaiotakoakBARIXAKUA 16
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ZAPATUA 17
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

DOMEKA 18
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 19
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

MARTITZENA 20
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUAZTENA 21
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUENA 22
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

BARIXAKUA 23
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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

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

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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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, amama 
MARIA LUZ!!, gaur 
93 urte egitten 
dozuz-eta. Famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Julen, Suhar eta 
Xareren partez.

Zorionak, PAULA, 
aurreko zapatuan 
10 urte bete 
zenduazelako. Patxo 
potolo bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, MADDI, 
hillaren 13an 4 urte 
bete zenduazen-eta. 
Gure etxeko printzesa 
zara! Segi gure 
bizitzak alaitzen. Zure 
gurasoen partez.

Zorionak, SANTI, 
hillaren 12xan                
100 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, NAIA 
Mondragon, hillaren 
14an 10 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANDONE 
Agote, hillaren 
14an 14 urte egin 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, LUKEN, 
astelehenian 9 urte 
beteko dozuz-eta!! 
Segi horren bezain 
alai eta zoriontsu!! 
Patxo haundi-haundi 
bat maite zaittugun 
guztion partez!!!

Zorionak, MAITANE, 
6 urte!! Musu haundi 
bat etxekuen partez.

Zorionak, LIZAR 
Aranberri Zubizarreta, 
8 urte honezkero! 
Jarraitu horren jator, 
mutil haundi!

Zorionak, OIER!! Domekan 6 urte egingo dozuz-
eta. Patxo haundi bat etxekuen eta, batez be, 
IRATIren partez.

Zorionak, MIKEL 
Garcia Murgoitio! 
Eguaztenian 6 urte 
bete zenduazen, 
txapeldun. Musu 
potoluak etxeko 
guztien partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 17an: 16:00 (1 aretoa)
• 18an: 16:00

“¡Upsss! 2”
Zuzendaria: Toby Gemkel

1 ARETOA
• 17an: 18:00
• 18an: 18:30
• 19an: 18:30

“EEUU contra B. Holiday”
Zuzendaria: Lee Daniels

2 ARETOA
• 17an: 16:00
• 18an: 16:00, 19:00
• 19an: 19:00

“Cuñados”
Zuzendaria: Toño Lopez

ANTZOKIA
• 17an: 18:00 (2 aretoa)
• 18an: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 19an: 19:00

“Mortal Kombat”
Zuzendaria: Simon Mcquoid

Zorionak, IBON, 
domekan 25 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
amama eta gurasuen 
partez.

Zorionak, TELMO! 
Astelehenian 6 urte 
bete zenduazen-eta! 
Musu haundi bat 
famelixaren eta, batez 
be, Markelen partez.

Zorionak, OIHENART, 
domekan 10 urte 
egingo dozuz-eta. 
Asko maite zaittugu. 
Aitatxo, amatxo eta 
Aioraren partez.

Ongietorri, OIER 
Gabirondo Charola. 
Hillaren 12xan jaixo 
ziñan-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.
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MERKEKITTO

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

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
1.1. Salgai
 • Pisua salgai Ipurua aldean. 2 loge-
la, egongela, sukaldea eta komuna. 
Trasteroa eta igogailuarekin. Dena 
kanpora begira. Sartzeko moduan. 
Tel. 690610715. 

 • Apartamentua salgai Barrena kalean. 
Merke. 4. pisua, igogailuarekin 0 kota-
tik. Tel. 639403897. 

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. 

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

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da umeak edo 
nagusiak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko.Tel. 691439686.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Ikastaro sozio-sanitario 
tituluarekin. Interna. Tel. 632157852.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
(Eusko Jaurlaritzaren tituluarekin) edo 
umeak zaintzeko, sukalde-laguntzai-
le bezala eta garbiketak egiteko. Tel. 
666197831.

 • Eibarko neska euskalduna eskaintzen 
da asteburuetan nagusiak zaintzeko. 
Autoarekin. Tel. 669243901.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren titu-
luarekin) eta etxeko garbiketak egite-
ko. Orduka. Tel. 667060292.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren ti-
tuluarekin). Interna. Esperientzia eta 
informeak. Tel. 693293539.

 • Emakumea eskaintzen da edozein lan 
egiteko. Tel. 631611201. Emakumea es-
kaintzen da nagusiak zaintzeko (lan-
biderako tituluarekin) eta garbiketak 
egiteko. Baita gauez ere. Externa. Tel. 
641614236. 

 • Eibarko emakume gazte arduratsua 
eskaintzen da umeak zaintzeko, etxe-
ko lanetarako eta besterako. Orduka. 
Tel. 658845081. 

 • Emakume arduratsua eskaintzen da 
nagusiak zaintzeko (ziurtagiriarekin). 
14 urteko esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 632490649.

 • Emakumea eskaintzen da umeak edo 
nagusiak zaintzeko eta garbiketak 
edo errekaduak egiteko. 08:00etatik 
13:00etara. Baita asteburuetan ere. 
Tel. 642855788. 

 • Emakumea eskaintzen da 17:00eta-
tik aurrera nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Tel. 638515953. 
Azucena.

 • 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. 

4.2. Langile bila
 • Zerbitzaria eta sukaldaria behar dira 
Eibarko jatetxe baterako. Bidali cu-
rriculuma: jatetxeaeibar@outlook.es

 • Aho-hortzen higienista behar da. Bi-
dali curriculuma: hortzklinika.06@
gmail.com 

 • 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
 • Ekonomia klaseak ematen dira, DBH4 
eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetarako. 
Azterketak eta selektibitatea presta-
tzeko. Tel. 688695625. Eneko.

 • 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.  
 

6.3. Galdu / Aurkitu
 • Txamarra gris bat (QuickSilver) de-
sagertu zitzaigun astelehenean San 
Andres ikastolako parkean. Bateron 
batek aurkitu badu, mesedez deitu. 
Tel. 666195711 eta 618286985.






