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Eskutitzak Astean esanakEskutitzak Astean esanak

NAUSI.- Etxe, erakunde, talde edo tailar bateko burua edo jabea. “Pelotia egitte alde, bere lagun bati 
esan zetsan eruateko ha aingiria fabrikako nausixari”. Lehentasuna duena. Agintzen duena. “Haren etxian, 
andria nausi”. Adinez lehenengoa, zaharrena. “Handik lasterrera, basarriko seme nausixa jetxi zan boti-
kara atia bizkarrian zeroiala”. Zaharra, adin handikoa. “Pertsona nausixeri ez jakue hittanuan egitten”.
Adinez heldua. “Pelikula hori nausixendako da”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

"Euskaldunok larregi idealizatu dugu Espainiako Errepublika. 
Gure gaitz guztientzako botika izango balu bezala. Ez dakit irudi-
teria horretan norainoko garrantzia duen Eibarrek. Baina badu, 
izan. Hango udaletxean errepublika hura aldarrikatu zuteneko 90. 
urteurrena ospatu da. Batzuetan pentsatu izan dut ez ote zen hobea 
izango Espainiako II. Errepublika Tordesillas, Tarazona edo Lu-
cenan aldarrikatu balute. Hamaika leku daude, eta Eibarren izan 
behar. Euskal Herrian. Destinoaren tranpa? Kasualitatearena? 
Berdin dio. Eibar amu ederra da, nire iritziz, epe erdian gauzatuko 
ez den eta epe luzean euskaldunoi askatasuna bermatuko ez ligu-
keen erregimen politikoaz amets egiteko”. 

JOSE MARI PASTOR, zutabegilea

“Errukitasuna, gorrotoa eta ankerkeriaren antidotoa denez, berez 
daramagu gurekin, baina baliteke lokartzea egoeraren arabera. 
Askotan, gainera, gutxietsi eta mespretxatu ere egin dugu. Justizia 
eskatzen dugu erraz, baina errukitasuna aurretik doa: lehenik per-
tsona baten minarekin egin behar dugu bat eta, ondoren, justizia 
babestu dezan eskatu. Umeak errukiorrak dira jaiotzez, baina 28 
hilabetetik aurrera eskolan errukitasun hori ahanzten joaten dira, 
eskolan errukitasun hori ezabatu egiten delako. Guztiz arriskutsua 
da etapa hori”.     

JOSE ANTONIO MARINA, filosofoa

“Munduaren etorkizuna ikusi nahi duenak Afrikara bidaiatu behar 
du. Gakoa bertako nekazaritzaren produktibitatean dago, Euro-
pakoa baino 50 edo 60 aldiz txikiagoa delako. Baina gaur egungoa 
hirukoitzen badute, eta badago horretarako ahalmena, bertako 
guztiei jaten emateko lain aterako lukete, inportatu beharrean es-
portatzeko aukera eskura dutelako. Produktibitate hori handitzeko 
errezetak ere ez du inongo sekreturik. Afrika baikortasun-iturri da, 
bertako klase ertaina hazten doalako eta, iraultza eginez, ekonomia 
globalaren polo dinamikoa bihurtuko delako”.      

MAURO GUILLEN, Whartoneko (AEB) negozio-eskolako irakaslea

Eibar Futbol Taldeari babesa

Eibarko Udalak Eibar taldea babesteko kanpaina egingo du datozen 
egunetan, Bozeramaileen Batzordeak ahobatez erabaki baitzuen futbol-
taldearekiko maitasun-sentimendua agerian uzteko hainbat ekintza 
egitea.

Jon Iraola alkateak, Klubaren ordezkariek laguntza eskatu ondoren, 
bozeramaileei proposatu die hurrengo egunetan Eibarko taldearen 
bandera udaletxearen erdiko balkoian jartzea, Eibarko udaletxearen 
lekurik enblematikoena delako, eta alkateak eta udal talde bakoitzeko 
bozeramaileek argazkia ateratzea SD Eibarren kamisetarekin jantzita, 
klubaren alde daudela adierazteko. 

Egun hauetan oso garrantzitsua da laguntza hori; izan ere, taldeak 
partidu erabakigarriak jokatuko baititu Lehen Mailan jarraitzeko edo 
Bigarren Mailara jaisteko. Horregatik, Eibarko Udalak gonbit egiten 
die herritarrei eta hiriko eragile sozial, kultural eta ekonomikoei Eibar-
ko futbol-taldearekin bat egin dezaten. 

Eibarko Udaleko Bozeramaileen Batzordea
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>>>  Greziako Lesboseko kan-
palekuko errefuxiatuei jaten 
eman ahal izateko elikagai 
bilketa solidarioa antolatu du 
Zaporeak elkarteak Debaba-
rrenean. Aurtengo erronkan 
Ermuak, Eibarrek, Mallabiak 
eta Elgoibarrek hartu dute par-
te ekimenean, herri bakoitzean 
elikagai bat eskatuta, eta gu-
rean dilistak jaso dituzte hain-
bat bilketa-puntutan, tartean …
eta kitto!-ko lokalean. Bertan 
ia 100 kilo dilista jaso dituzte.

Debabarrenean, guztira, 
8.000 kilo elikagai batu dira 
eta, horrez gain, higienerako 
produktuekin lau pale bete di-
tuzte. Gainera, 10.000 euro in-
guru lortu dituzte errifak saldu-
ta, aurreko asteburuan Ermuan 
egindako tupper solidarioare-
kin eta herritarrek zein enpre-
sek egindako donazioekin. Za-
poreak taldeko arduradunek 
euren esker ona azaldu nahi 
diete lagundu duten guztiei 
eta orain arteko marka guztiak 
hautsi direla nabarmendu dute. 

Bestalde, Zaporeak-en zoz-
ketan saritutako zenbakiak 

hauek dira: 0026 (bi menu be-
rezi Baratzen), 3316 (bi menu 
berezi Kasinon), 1746 (bi menu 
berezi Salegin), 1599 (bi menu 
berezi Belaustegin), 2626 (bi 
menu berezi Slow-n), 1291 (bi 
menu berezi Mendiolan), 0528 
(bi menu berezi Sagarran) eta 
1658 (bi menu berezi Amatxin). 
Lehen eta bigarren erretser-
bako zenbakiak, berriz, hauek 
dira, hurrenez hurren: 3387, 
0703; 1369, 3396; 2076, 0559; 
2055, 3922; 2395, 0210; 3656, 
0235; 3343, 1196; eta 3805, 
1195.

Lesboseko errefuxiatuei 
jaten emateko 8.000 kilo 
elikagai bildu ditu Zaporeak 
elkarteak eskualdean 

>>>  Udalak, Eibar Merkataritza Gune Irekiarekin batera, “Zain-
du Zaitez” izeneko erosketa-bonu kanpaina berria abiatuko du 
maiatzetik ekainera bitartean. 75.000 euro bideratuko dituzte 
ekimen horretara, eta irudi zein ekipamendu pertsonalaren ar-
loko establezimenduei zuzenduta egongo da. Bat egin nahi duten 
establezimenduek apirilaren 29ra arteko epea daukate: eibar.
eus/ nikeibarrenerostendot.eus webgunean eskuragarri dagoen 
eskabidea bete eta elkartearen bulegoan aurkeztu beharko dute. 
3.225 bonu ipiniko dira salgai (2.805 Eibarren bizi direnentzat 
eta gainerakoak kanpokoentzat). Hiru motatakoak izango dira 
(osasuna, irudi pertsonala eta ekipamendu pertsonala) eta, 40 
eurotan erosita, 60 euroko gastua egin daiteke.

“Zaindu Zaitez” erosketa-
bonu kanpaina berria

>>>  Datorren barixakurako, 
apirilaren 30erako manifes-
tazioa deitu dute Eibarko Sare 
eta Etxerat elkarteek, 19:30ean 
Untzagan hasita, “larriki gaixo-
rik dauden presoen eskubideak 
gogoan”. Sareko ordezkarien 
berbetan, “Apirilaren 7a Osa-
sunaren Nazioarteko Eguna 
izan zen eta, oraingoan, espe-
txean larriki gaixorik daude-
nak ekarri nahi ditugu gogora. 
Izan ere, COVID-19aren ondo-
rioz bizi dugun egoera berezi 
honek osasunak duen garran-
tzia erakusten digu eguna joan 
eta eguna etorri. Zentzu hone-
tan, eta inoiz baino gehiago, 
preso daudenen osasuna ere 

lehenetsi behar dela adierazi 
nahi dugu”.

>>>  Garbiguneetatik kanpora 
hondakinak lagatzen dituzte-
nei isunak jartzen hasiko di-
rela ohartarazi du Mankomu-
nitateak: “Azken hilabeteetan 
garbiguneen inguruneak, or-
dutegia errespetatu gabe eta 
bereizketa egokia egin gabe, 
hondakinak botatzeko gune 
bihurtu direla atzeman dugu, 
baita behar ez diren zaborrak, 

amianto-hondakinak adibidez, 
lagatzeko guneak ere”. 

Hori ikusita, “eta egoera ho-
betu eta garbiguneak arduraz 
erabiltzen hasi arte”, 1.750 eta 
45.000 euro artekoak izan dai-
tezkeen isunak jartzen hasiko 
direla iragarri dute. Garbigu-
neak goiz eta arratsaldez za-
baltzen dituzte astegunetan eta 
goizez zapatuetan.

Gaixo larriak dituzten presoen 
aldeko manifestazioa egingo da

Hondakinak garbigunetik kanpora 
botatzea zigortuko dute
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>>>  Eibarko EH Bilduk aste 
honetan egin duen prentsau-
rrekoan ohartarazi duenez, 
Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren diagnostikoak 
“datu kezkagarriak jasotzen 
ditu. Batetik, aurreko Planak 
izan duen gauzatze maila ba-
xuagatik eta, bestetik, Eibarrek 
duen egoera sozioekonomikoa-
gatik”. Nabarmendu zutenez, 
Plan Orokorra da hiria egitura-
tzen duen eta hiri eredua mar-
katzen duen plan garrantzi-
tsuena eta, horrelako planen 
bataz besteko iraupena 8 urte 
ingurukoa izan arren, Eibarkoa 

16 urteetarako bidean doa eta, 
beraz, oso zaharkitua dagoela 
uste dute: “2006an, hirigintza 
boomaren erdian idatzi zen eta 
hori oso nabaria da. Etxebizitza 
berria eraikitzea du irizpide na-
gusia eta horretan ibili da buru 
belarri PSEren Udal Gobernua 
azken urteotan. Diagnostikoa-
ren arabera, ordea, 1.361 etxe-
bizitza eraikitzeke geratu dira”.

Une honetan, Plan Nagusi 
berria egiteko lanean ari dira 
eta laster zabalduko dituzten 
parte-hartzerako prozesue-
tan ekarpenak egitera anima-
tu nahi dituzte herritar guztiak.

>>>  Martitzenean Espainiako 
Poliziak LAB sindikatuko sei 
kide Nafarroan atxilotu zitue-
la eta, gertatutakoaren kontra 
protesta egin eta borroka sindi-
kalaren garrantzia azpimarra-
tzeko, gaurko kontzentrazioa 
deitu du sindikatuak, 19:30ean 
Untzagan. LAB sindikatutik 
salatu dutenez, “patronala eta 
polizia eskuz esku aritu dira 
sindikalismo borrokalariaren 
kontrako operazioan”. Atxilo-
ketak bi protesta ekintzen ha-
rira egin zituzten, “martxoaren 
8an CEN enpresaburuen elkar-
tearen egoitzan egindako pro-
testa bategatik eta apirilaren 

9an Garbiketen greba iragar-
tzeko ISN enpresako kamioi 
baten gainera igotzeagatik”.

Eta biharko bigarren kon-
tzentrazio bat ere deitu dute, 
12:30ean Untzagan, Microde-
co enpresako beharginek bizi-
tzen ari diren egoera dela eta: 
“Enpresak ez du zorra ordain-
tzeko akordioa bete, martxoko 
nomina ere ez dute ordaindu 
eta ziur apirileko nomina ere 
ez digutela ordainduko. Xan-
taia egiten digute: soldata %18 
jaistea onartu eta Bizkaiko Me-
taleko hitzarmenera pasatzen 
gara, edo lehiaketa eta likida-
ziora goazela diote”.

Plan Nagusiaren datuekin 
kezkatuta dago Bildu

LAB-ek gaur eta biharko 
kontzentrazioak deitu ditu
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>>>  Errigoraren Nafar he-
goaldeko uzta eskutik eskura 
kanpainan olioa eta kontser-
bak erosteko aprobetxatu du-
tenei banaketa egunak atzera-
tu egin direla jakinarazi nahi 
diete horren arduradunek. 
Berez aste honetan, marti-
tzen eta eguaztenean, bana-
tu behar zituzten eibartarren 
eskaerak Armeria Eskolako 
frontoian; baina atzerapena 

tartean, egun batzuk itxaron 
beharko dituzte erositakoa ja-
sotzera joateko. Arduradunek 
adierazi dutenez, hauek dira 
eskaerak jasotzera joateko data 
berriak: maiatzak 4 (marti-
tzena), 17:00etatik 20:30era 
eta maiatzak 5 (eguaztena), 
17:30etik 20:30era. Egun bie-
tan Armeria Eskolako frontoi-
ra joan beharko da erositako 
gauzak hartzera.

>>>  Aste honetan sartu da Ei-
bar eremu gorrian, EAE-ko 
beste udalerrietako asko be-
zala. Hori dela eta, martitzenaz 
geroztik ezin da herritik irten 
eta taberna zein jatetxeek mu-
rriztu egin beharko dute jen-
daurreko ordutegia lokal ba-
rruan, 06:30etik 09:30era eta 
13:00etatik 16:30era, besteak 
beste.

Lau aldaketa egin dira neu-
rrietan datozen egunetako pre-
bentzio-neurriak indartzeko, 
gorri dauden herrietan: peri-
metroko udal-itxiera zehaztu-
ko da, eta aukera emango da 
alboko udalerrira igarotzeko 
erosketak egiteko eta aire za-
balean jarduera fisikoa egiteko; 
Lurralde historikoaren itxie-
ra perimetrala aplikatuko da, 
baldin eta, oro har, 100.000 
biztanleko 400 biztanleko tasa 
gainditzen bada; ostalaritza 
establezimenduek murriztu 
egin beharko dute jendaurre-
ko ordutegia (06:30-09:30 eta 
13:00-16:30); eta barnealdeko 
kirol-jarduerak, talde profe-
sional eta federatuen entrena-
mendu eta lehiaketei dagozkie-
nak izan ezik, ezin izango dira 
lau pertsona baino gehiagoko 
taldeetan egin. Herri horietan 
kirol-instalazioetako aldage-
lak eta dutxak ixtea zehazten 
da, igerilekuetan izan ezik; ho-
rietan, gehieneko edukieraren 

%35ekin erabili ahal izango 
dira, eta dutxak banaka erabili 
ahal izango dira. Kasu honetan, 
prebentzioz aurreratuko ditugu 
Bizi Berri III Planaren aurrei-
kuspen batzuk, eremu horietan 
detektatutako fokuen arabera.

Nabarmena da positibo ko-
puruek azken egunotan Ei-
barren izan duten gorakada. 
Azken astean (apirilaren 14tik 
20ra) 97 lagunek eman dute 
positibo COVID-19a detekta-
tzeko probetan Eibarren; eta 
eskualde osoa kontuan hartu-
ta, 238 herritarrek eman dute 
positibo bailarako zortzi herrie-
tan.  Gorako joera agerikoa da 
erkidego osoan.

Azken 14 egunetan 150 izan 
dira, guztira, Eibarren detek-
tatu diren kasuak. Apirilaren 
15ean detektatu ziren kasu 
gehien, 23. Apirilaren 6an 
intzidentzia-metatua 291,18 
zen Eibarren, eta eguaztene-
koa 545,97. Datu hauek ikusita, 
Eibar perimetralki itxita dago, 
baita Soraluze, Deba, Mutriku 
eta Soraluze ere.

Gorako joera hori, Debaba-
rrenetik kanpora ere, Erkidego 
osoan oso agerikoa da. Osakide-
tzak, adibidez, ZIUetan 158 ohe 
zituen okupatuta eguaztenean, 
gaitzarekin eritutako pazien-
teekin eta Osasun sailburuak 
ospitaleetan “tentsio” egoeran 
daudela onartu du.

Eibar eremu gorrian sartu 
eta perimetralki itxita dago, 
positiboen gorakada dela eta

Maiatzaren 4an eta 5ean banatuko 
dituzte Errigoraren eskaerak

>>>  Domekan ospatu zuten 
Ezker Anitza-IUk eta PCE-
EPK-k II. Errepublikaren 90. 
urteurrena Eibarren, Untzagan 
egindako ekitaldian. 

Udaletxeko plazan bandera 
errepublikarra igo eta Isabel 
Salud Ezker Anitza-IUko koor-
dinatzaileak eta Jon Hernandez 
PCE-EPK-ko idazkari eta lege-

biltzarkideak egin zuten berba. 
1931ko apirilaren 14an Espai-
nian II. Errepublika aldarrika-
tzera eraman zituen prozesu 
historikoa gogora ekartzeare-
kin batera, demokraziarentzat 
“balio handiko aurrerapausoa” 
izan zela azpimarratu eta III. 
Errepublika eraikitzeko deia 
egin zuten.

Hirugarren Errepublika 
eraikitzera deitu zuten domekan
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Udaberriko Euskal Jaiak 
mendia, musika eta 
dantzak uztartu zituen 
domekan Arraten 
Eguraldi ederra lagun zutela, ederto agurtu zuten domekan 
Udaberriko Euskal Jaia Arraten. Oraingo honetan Klub De-
portiboko hiru talde aritu dira egitaraua elkarrekin prestatzen: 
Euskal Jaia antolatzeko ardura izaten duen Kultura batzordea-
ri, Mendi taldea eta Kezka dantza taldea gehitu zaizkio, egita-
rau biribila osatzeko.

Eguna goizean goizetik hasi zuten, Urkizutik abiatu zen men-
di-buelta kulturalarakin. Parte hartzera animatu zirenak launaka 
ekin zioten bideari: Santa Kurutz, Usartza, Akondia eta Aizketatik 
pasatu eta gero, Arratera ailegatu ziren eta bertan Kezka dantza 
taldearen emanaldiaz gozatzeko aukera izan zuten. Eta, plana-
ri primerako agurra emateko, “Euskal Barrokensenble” taldeak 
kontzertua eman zuen Arrateko elizan.

ARGAZKIAK: FERNANDO RETOLAZA.
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Kristina Mirchuk Alemanian 
hazi da, baina bere jatorria 
“nahiko nahasia” da, berak dioe-
nez. “Alemaniar nazionalitatea 
dut, baina eslaviartzat dut neure 
burua. Ezin dut esan nire jato-
rria herrialde jakin batean da-
goenik, herrialde ezberdinetan 
bizi izan naizelako (Ukrainan, 
Errusian, Bielorrusian…) eta 
zenbait hizkuntza eslaviarretan 
mintza naitekeelako”, diosku. 
“Alemanian pasa dut nerabeza-
roa, han ikasi dut eta han heldu 
naiz. Han egin naiz gaur egun 
naizen pertsona”, bere ustez. 
Pertsona transkulturala dela 
dio eta bere etxean, Eibarren, 
bost hizkuntza ezberdinetan 
egiten dute berba.

Berlinen bizitzea, zaila  
familiarekin
Eibarrera bizitzera etorri aurre-
tik, Kristina Berlinen bizi zen 
senarrarekin. Baunschweigen 
ezagutu zuten elkar, Alemania 
iparraldean. “Bera eibartarra 
da eta han ikasi zuen. Sei hila-
beteko praktikak egitera joan 
zen eta hamar urte egin zituen 
Alemanian”, diosku. Gero, Ber-
linera joan ziren bizitzera. “Gaz-
tea bazara eta seme-alabarik 
ez baduzu, primerako hiria da 
Berlin, baina alaba jaio zenean 
zaila egiten zitzaigun bertan bi-
zitzea”, aitortzen digu. Kristinak 
Volkswagen enpresan egiten 
zuen lan, Wolfsburgen, Berli-
netik 200 kilometrotara, eta 
abiadura handiko trena hartu 
behar zuen egunero. “Oso bizi-
tza estresagarria zen. Alema-
nia oso ondo dago lan egiteko 
eta karrera bat garatzeko, baina 
ume txikiekin zaila da, batez ere 
lagundu ahal dizun familiarik 
ez baduzu”, diosku.

Azken etxe aldaketa
Kristina 2016an etorri zen Ei-
barrera bizitzera, baina ez zen 
erraza izan hona etortzeko era-
bakia hartzea. “Senarrak beti 
izan du jaioterrira itzultzeko 
asmoa”, kontatu digu. Alema-
nian jaio ziren seme-alabak, han 
lanpostu onak zituzten eta etxea 
erosteko planak egin ere, baina 
2016an aukera egin behar izan 
zuten. “Euskal Herrira bizitzera 

etorri nahi bagenuen, orduan 
izan behar zuen, seme-alabak 
nagusitzerakoan ez genuelako 
egingo”, dio Kristinak. Bera-

rentzat ez zen gauza berria izan, 
sarritan aldatu delako etxez, eta 
maletak egin zituzten Eibarrera 
etortzeko.

Preziorik gabekoa
Etxea Eibarren du familiak, bai-
na inguruak bisitatzea asko gus-
tatzen zaie. “Naturaz gozatzen 
dugu eta ahal dugun guztietan 
tokiak ezagutzeko aprobetxa-
tzen dugu. Euskal Herriak es-
kaintzen duen guztia ezin da 
erosi Berlinen bizi bazara”, bere 
iritziz. “Han beste gauza batzuk 
daude, oso eskaintza kultural 
anitza dago eta zentzu horre-
tan gogorra egin zitzaidan hona 
egokitzea”, gehitzen du. Hasie-
ran bitxia egiten zitzaion jen-
deak bere jatorriaz edo senarra 
zein zen galdetzea. “Berlinen 
ezin da horrelakorik imajinatu 
ere egin”. Ezberdintasun han-
diak daude, noski. “Han jendeak 
kalean ez du ‘kaixo’ esaten, eta 
hemen bai, auzoan behintzat. 
Ohitu naiz ezagutzen ez dudan 
jendea agurtzera”, dio irriba-
rretsu. Eta beste ezberdinta-
sun bat atzeman du: “Hemen, 
ume bat erortzen bada, jendea 
berehala hurbiltzen da lagun-
tzera, eta Alemanian hori ez da 
hain ohikoa”.

Enpresen ezagutzaren  
kudeaketa
Alde batetik, familiak aurkitu du 
hona etorri zenean bilatzen zue-
na, umeak oso pozik daudelako. 
Baina bestetik, lanari dagokio-
nez, Kristinak ez du aurkitu bere 
perfilera egokitzen den ezer. 
Bere ustez hemen ez dira lana 
eta familia uztartzeko baldintza 
egokiak ematen eta seme-ala-
bak independenteagoak izatera 
itxaron zuen Geist Consultancy 
sortzeko, erakundeen ezagutza-
ren kudeaketaz, antolaketaren 
garapenaz eta garapen pertso-
nalaz arduratzen den enpresa. 
“Lan psikologiaren inguruko 
ikasketak egin ditut eta horre-
tan egin dut lan Alemanian”, 
diosku. “Enpresen ezagutza es-
trategikoa lantzen dugu eta uste 
dut lagungarria izan daitekeela 
hemengo enpresentzat. Ezagu-
tza eta esperientzia handia dago 
hemen, baina agian batzuetan 
giza ikuspuntu hau behar dute. 
Langilea ez ikustea zukua atera 
ahal zaion zerbait bezala, baizik 
eta bakoitzak duen ezagutza es-
trategikoaz baliatzea”.

Kristina, eibartar 
transkulturala

Familiarekin bizitzeko toki atseginago baten bila etorri zen Kristina.

“Goian bizi garelako egiten dugu hegan,
mundua txikia da eta gu handiak gara”

Wir fliegen weg, denn wir 
leben hoch,die Welt ist klein 

und wir sind gross
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Pasa den urtean, Uda-
lak pandemiak ekarri-
tako behar sozioekono-

mikoei aurre egiteko onartu 
zuen 2020ko Talka Planean 
txertatuta, 45.000 euro jarri zi-
tuen proiekturako, etxez etxeko 
banaketa barne. Aurten beste 
25.000 euro jarri ditu plata-
forma sendotzeko.

Prentsaurrekoa
Apirilaren 15ean prentsaurre-
koa egin zen udaletxean eta 
Marketplace-a aurkeztu zen 
bertan Eibarko merkataritza-
ren, Eibarko Udalaren eta Ei-
barko Merkataritza Gune Ire-
kiaren eskutik.

Jon Iraola alkatearen hitze-
tan, “guztion ardura da gure 
hiria bizirik mantentzea eta, 
horregatik, oso garrantzitsua 
da bertako dendetan kontsu-

mitzearen aldeko apustua egi-
tea. Gainera, plataforma honi 
esker, erosketa-aukerak jen-
de kopuru handiago bati ema-
teaz gain, gure herriko dendak 
egungo kontsumo-ohituretara 
egokitu dira, batez ere pande-
miaren ondorioz, online eros-
teko joera handitu baita.”

Ana Telleria Garapen Eko-
nomikoko zinegotziak nabar-
mendu duenez, “ekimen ho-
nek aukera ematen du Eibarko 
merkataritzari digitalizatzeko 
beharrezko tresnak eta lagun-
tza emateko, baita gure dendek 
eskaintzen dituzten produk-
tuak eta zerbitzuak ikusaraz-
teko ere”.

Marketplace
Proiektu honen xede nagu-
sia da Eibarko merkataritza 
“Marketplace” baten barruan 

egotea. Bertan, komunitatean 
salduko du, hau da, erabiltzaile 
batek hiriko hainbat establezi-
mendutan erosi ahal izango du 
webgune horretan, orritik atera 
gabe, eta erosketa guztiak ba-
tera jasoko ditu erabiltzaileak 
berak aukeratzen duen bidal-
keta-modalitatean.

Erosketari dagokionez, he-
rritarrak plataforma bidez egin 
ahal izango du erosketa egune-
ko edozein unetan, edo telefo-
noz egiteko aukera ere izango 
du, 10:00etatik 13:00era bi-
tartean deituta, astelehenetik 
barixakura.

Banaketa jasangarria
Erositakoaren banaketari da-
gokionez, hasiera batean Eibar-
ko Udalak berak finantzatuko 
du Eibar barruan egiten diren 
etxeko bidalketen ordainke-

ta. Modu horretan, hasierako 
merkaturatze-kanpainan, Ei-
bar barruan egiten diren lehen 
2.100 bidalketak doakoak izan-
go dira.

Etxez etxeko banaketa eko-
logikoa eta tokikoa izango da, 
Eibarko langileak izango baititu 
eta, ahal dela, trike edo bizikleta 
elektriko baten bidez egingo da. 
Eskaera handia denean, mo-
tozikleta bat ere erabiliko da.

Hitzarmena
Online erosteko plataforma 
hau Udalak eta ECCAK sina-
tutako lankidetza-hitzarmen 
baten ondorioz gauzatu da eta 
B-Lokal enpresak garatuko du, 
plataforma digitala sortzeko 
orduan, dendak edo estable-
zimenduak erakartzeko unean 
eta erosketa digitaleko prozesu 
osoan egon den enpresak. ■

Eibarko dendetan erosketak online 
egiteko plataforma abian da

Eibarko Udalak www.erosieibarren.eus plataforma digitala jarri du martxan, Eibarko dendetan erosketak online 
egin ahal izateko. Plataformak dagoeneko 26 denda ditu, baina laster denda gehiago sartzen joango dira. Apirilaren 

15ean, udaletxean egindako prentsaurrekoaren ostean, eguerdiko 12:00etan estreinatu zen webgunea. 

Udaletxean apirilaren 15ean egindako prentsaurrekoa. ANDER CURIEL AYUSO
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Mohammadreza Vakili 
‘Behrooz’ eta Neama 
Fawzy aldizkari hone-

tako ‘eibartHARTUak’ atalean 
ezagutu genituen. Batek iraniar 
jatorria du, Egipton jaio zen 
bestea; persiarra da Behrooz, 
arabiarra Neama; baina biak 
dira musulmanak eta antzera 
bizi dute ramadana, jaioterri-
tik urrun.

Ramadana islamiar egutegia-
ren bederatzigarren hilabetea 
da, eta "erreta" edo "kiskalita" 
esan mahi du. Islamiar egute-
gia ilargiaren araberakoa da, 
eta ilargi berritik egun bi pasa 
ondoren hasten dira hilabeteak, 

ilgora ikusten hastean. Ara-
biarrek egutegi hori jarraitzen 
dute, baina persiarrek beste bat 
dute, Hejirako eguzki egutegia. 
“Dena dela, Irango musulma-
nek ramadana egiteko islamiar 
egutegia jarraitzen dugu”, dios-
ku Behroozek.

Baraualdia baino gehiago
Musulmanak ez diren pertso-
na gehienei atentzioa ematen 
diena baraualdiaren kontua 
da. Goizean hasten dute, eguz-
kiaren lehenengo izpiekin, eta 
gauera arte irauten du. “Hala 
ere, xiiten kasuan behintzat, 
baraualdiak kalte egiten ba-

digu edo beste arrazoi logiko 
batzuengatik ezin badugu egin, 
jan edo edan dezakegu”, diosku.

Ramadanak Irango egunero-
koa guztiz aldatzen du eta egu-

nean zehar erritmoa lasaia den 
bitartean, “lan-ordutegia mu-
rrizten delako”, gauean dema-
seko bizitza dago. “Jatetxeak, 
tabernak, kafetegiak… jendez 
beteta egoten dira gau osoan 
zehar”, dio irandarrak. “Hilabe-
te honetan herri guztiak bizirik 
daude gauez”.

Ramadana denean janari be-
reziak prestatzen dituzte. “Ha-
leem, ash, bamieh… horrelako 
jakiak”, diosku. “Goizean, ba-
raualdia hasi baino lehen, okin-
degietan demaseko ilarak ego-
ten dira ogi freskoa erosteko”.

Hemen Iranen baino eguzki 
ordu gehiago ditugu eta, on-

Maiatzaren 12an 
amaituko da 
musulmanentzat 
berezia den 
hilabetea

Eibartarrak ramadanean
Eibartarron jatorria ezberdina den bezala, ezberdinak dira gure ohiturak ere. Azken urteotan gora egin du erlijio 

musulmana duten eibartarren kopuruak eta, ondorioz, gero eta gehiago dira ramadana ospatzen duten eibartarrak. 
Musulmanen hilabete santua da hau, apirilaren 13an hasi eta maiatzaren 12an amaituko dena, eta praktikatzaileek 

modu berezian bizi dute.
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dorioz, baraualdiak gehiago 
irauten du, baina hori ez da oz-
topo Behroozentzat. “Hilabete 
amaieran 22:00etara arte itxa-
ron beharko dut jan edo edate-
ko eta, gero, 04:00etan esnatu 
beharko naiz. Ohitu beharko 
naiz, baina pazientzia prakti-
kan jartzea da ramadanaren 
filosofia. Munduan milioika 
lagun daude ia janaririk gabe 
bizitzen, arazo handiekin. Guk 
gauera arte itxaron behar dugu 
berriz jan edo edateko, beste 
batzuek ez dute aukera hori”, 
diosku. “Ramadana hausnar-
tzeko sasoia da”.

Ramadanean zehar Patua-
ren Gaua ospatzen da (arabie-
raz Laylat ul-Qadr), eta Xiitek 
ramadanaren 19., 21. eta 23. 
egunetan egiten dute, gertaera 

horren data ez delako zehatza. 
“Uste dugu hiru gau hauetako 
batean Alak urte guztiko pa-
tua zehazten duela”, Behroo-
zek dioenez. “Berebiziko gaua 
da guretzat. Ez bakarrik gure 
patua idazten delako, baizik eta 
mundu guztiarena”. Horreta-
rako, gau osoan zehar erreza-
tzen dute.

Apaingarriak eta jakiak
Behroozentzat bezala, Nea-
marentzat berezia da hilabete 
hau. Ramadana dela eta etxea 
girotu du eta mahai gainean ez 
dira jaki bereziak falta. Bereziki 
iftarrean, hau da, ilunabarre-
ko jatorduan. Eguneko beste 
jatorduak, goizeko 06:00ak 
inguruan egiten denak, suhur 
du izena. “Iftarrean datilak, es-

nea eta entsalada jaten ditugu, 
opilekin edo haragiarekin la-
gunduta; eta lora lehorrekin 
egindako edariak egiten ditugu, 
indarra hartzeko”, diosku. “Ja-
tordu bereziak dira. Bestela, ur-
tean zehar ez dut datilik jaten”.

Neamarentzat zaila da fami-
lia eta jaioterritik urrun rama-
dana egitea, eta baita eguzki or-
duen ondorioz bere jaioterrian 
baino baraualdi luzeagoa egi-
tea ere. “16 orduko baraualdiak 
egiten ditugu hemen”, dioenez. 
“Egipton ramadanak dena bal-
dintzatzen du eta bizitza alda-
tu egiten da hilabete honetan 
zehar: lanordua murrizten da, 
batzuetan ez dago eskolarik…”. 
Hemen ez da horrela gertatzen 
eta Neamaren senarrak igar-
tzen du. “Gaueko hamarretan 

amaitzen du beharra eta oso 
nekatuta etortzen da etxera. 
Ia ezin du jan ere egin!”, dio 
irribartsu.

Ramadana “poztasun han-
diko hilabetea” da Neamaren-
tzat. “Egunean zehar baraual-
dia egiten dugu eta gauean 
Korana irakurri”, azaltzen 
digu. “Gainera, ramadana has-
ten denean etxe guztia garbi-
tzen dugu eta plater berriak 
erosten ditugu”.

Egiptoko kale guztiak deko-
ratuta egoten direla dio, “he-
men Gabonetan egiten den 
antzera”, eta Neamak ramada-
naren inguruko apaingarriekin 
girotu du etxea. Bere egonge-
lan irakurri daitekeen bezala, 
ramadan mubarak (ramadan 
zoriontsua) opa diegu. ■

Neamak eta Behroozek jaki bereziak prestatzen dituzte ramadanean zehar.
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Joan-etorriko ibilbidea es-
kaintzen dizuegu orain-
goan, 10 kilometrora hel-

duko den luzerakoa. Hori bai, 
edozein unetan buelta ema-
teko aukera eskaintzen di-
guzuena bada ere, uste dugu 
merezi duela Irukurutzeta 
gaineraino iristea, bertatik 
gertu, heldu baino zertxobait 
lehenago, ibilbidean dagoen 
menhir ikusgarri eta bakarra-
rekin egingo dugulako topo.

Parkeak guztira 19 monu-
mentu dituen arren, hemen 
proposatzen dugun ibilbidean 
euretako 10 ikusiko ditugu 
(lau dolmen, bost tumulU eta 
menhirra). Batzuk, aipatutako 
menhirra kasu, Neolitikoak 
dira (4.000-3.000 K.a.), eta 
beste batzuk Brontzezko Aro-
koak (2.000-1.500 K.a.). Eta 
guzti-guzti hori zuen etxetik 
minutu batzuetara. Hasi de-
zagun, beraz, ibilbidea.  

Antenaren ondotik abiatuta
Hasteko, Soraluzera joan 
beharko gara autoan eta, 
behin bertan, pistatik Kara-
katera igoko dugu; dolmenen 
ibilbidea markatzen diguten 
hainbat kartelekin ere egingo 
dugu topo. Autoa lagako dugu 
asfaltatutako pista amaitzen 
den gunean, antena handia-
ren alboan. Eta, ibilbidea hasi 
aurretik, interesgarria suer-
tatu dakiguke abiatu behar 

4. TXANGOA: Karakate-            
Dolmenen ibilbidea-Irukurutzeta
Irukurutzetako gainera doan txangoa proposatzen dugu oraingoan, estazio megalitiko ezin ikusgarriago batetik 
doan ibilbide erraza zeharkatuz. Ia seguru irakurle gehienek ezagutzen duzuela edo, behintzat, horren inguruko 
berririk jaso izango zenutela; hala ere, hain balio handia eta tamaina horretako edertasuna duen paisaiak ondo 

merezita du, zalantzarik gabe, bisita bat baino gehiago egitea. Beti aurkituko dugu-eta guretzat ezustekoa            
ekarriko digun edozein arloko edertasun ikuskizunik.

Ibilbidean 10 
monumentu 
megalitiko 
ikusiko ditugu: 
lau dolmen, 
bost tumulu eta 
menhirra

Irukurutzeta.

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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dugun ibilbidearen inguruko 
berri emango dizkiguten in-
formazio-kartelak irakurtzea. 
740 metroko altueran gaude 
eta zain dugun Irukurutzetak 
898 metro ditu; horregatik, ez 
dugu desnibel handirik gain-
ditu beharko txango honetan.

Ibilbidea markatutako bide 
zabaletik hasiko dugu; ditu-
gun aukeren artean gehien 
erabilitakotik joko dugu beti 
eta Irukurutzeta seinalezta-
tzen digun bidetik jarraitu-
ko dugu. Bideak mendiaren 

bizkarraldeari jarraitzen dio, 
Elgoibar ezkerrera dugula 
eta Soraluze eskumara. Mo-
numentuak -erantsitako pla-
nuan zehaztuta- ikusten joan-
go gara, arazo barik, aurrera 
egiten dugun neurrian.  

Obelixen jostailua
Irukurutzeta gainera iritsi bai-
no zertxobait lehenago gure ez-
kerrera Arribiribilleta menhir 
ezin ikusgarriagoa izango dugu 
gure ezkerrean, eta aukera pa-
regabea eskainiko digu gaz-

tetxoenei Obelix ahaztezina-
ren abenturak gogorarazteko, 
bizkarrean beti eramaten zuen 
menhirra aitzakia gisa erabiliz. 
Metro batzuk bakarrik aurrera 
eginez, Irukurutzeta dolme-
na izango dugu aurrez aurre; 
horrek ere merezi ditu minutu 
batzuk, behaketarako.

Aipatutako ibilbide guz-
ti horretan mendi mitikoen 
gaineko bista zabalekin go-
zatzeko parada izango dugu: 
Anboto, Udalatx, Gorbeia... 
gu inguratzen. ■

FITXA TEKNIKOA
Distantzia: 9,8 km. (joan-etorria)

Pilatutako desnibela: 250 m.
Denbora: Lau ordu/lau eta erdi

QR-rekin Deporren sartu
eta martxaren track-a har 

daiteke, GPS-a erabiltzeko. 

Sabua tumulua. Arribiribilleta menhirra.
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Bi txanda antolatu dira do-
mekarako. Batetik, 14 ur-
tetik gorakoak 09:30ean 

Estaziño kaletik irtengo dira 
eta Matsariatik hasita Santa 
Kurutzerako bidea garbituko 
dute. Bestetik, haurrak eta fa-
miliak 11:00etan Santa Kuru-
tzeko ermitan elkartuko dira 
baselizako inguruak garbitze-
ko asmoz. 

Antolatzaileek parte-har-
tzaileei gogorarazi nahi izan 
diete erropa egokia jantzita 
eramatea beharrezkoa izango 
dela garbiketa egiteko.

Parte hartzeko
Ekimenean parte hartu nahi 
dutenek emailez eman behar 
izan dute izena, eta honako 
datu hauek zehaztu dira: izen-
abizenak, telefonoa eta adina. 

Hala ere, antolatzaileek ho-
nela diote: “Zoritxarrez jende 
askori ezetz esan behar izan 
diogu, COVIDa dela eta ezin 
ditugulako talde handiak egin. 
Izena eman dutenak asko eta 
asko izan dira, baina 65-70 la-

gunentzako lekua besterik ez 
da egongo: 30 Santa Kurutzen 
eta 35-40 Matsarian. Gure es-
kerrik beroenak izena eman 
duzuen guztioi”.

Bazkideak
“Ingurua babestu, egin bazki-
de” lelopean animatzen dituzte 
herritarrak Eibarko Baso Bi-
ziak taldeko kide izatera. Nahi 
duenak taldeko partaide izate-
ko aukera izango du, haiekin 
harremanetan jarri besterik 
ez dago informazio gehiago 

lortzeko. Antolatzaileen hi-
tzetan: “Garrantzitsuena da 
bazkideen aportazioak izatea 
etorkizunerako proiektuak 
bideratzen laguntzeko. Ho-
rretarako bazkide-kanpaina 
jarri dugu abian”. Kide izan 
nahi duenak eibarkobasobiziak@
gmail.com helbide elektroniko-
ra idatzi beharko du.

Helburuak
Antolatzaileek esandakoaren 
arabera, esan daiteke ekimena-
ren zein taldearen xede behi-
nekoena dela kontzientziazioa. 

Horrekin batera, gure inguru-
mena zaintzea eta babesteare-
kin batera Eibarko inguruak 
zaintzea eta garbitzea da. Ho-
rretarako, gure inguruak eza-
gutzea ezinbestekotzat jotzen 
dute Eibarko Baso Biziak tal-
deko kideek, eta honela diote: 
“Gure ingurumeneko basoak 
duen garrantziaz ohartarazi 
nahi ditugu eibartarrak, he-
mengo basoa nola sortzen eta 
garatzen den azalduko diegu 
eta bertako basoaren onurak 
guztiontzako direla ikusiko 
dute”.■

“Gure 
ingurumeneko 
basoak duen 
garrantziaz 
ohartarazi 
nahi ditugu 
eibartarrak”

Zatoz Matsariako ingurua garbitzera!
“Gure ingurua garbitzen” ekimena antolatu da apirilaren 25erako, domeka, Eibarko Baso Biziak taldearen 

eskutik. Helburu nagusia, antolatzaileen hitzetan, “kontzientziazioa sortzea, gure ingurumena zaintzea eta 
babestearekin batera Eibarko inguruak zaintzea eta garbitzea da”.
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Ogasunarekin dugu hitzordua, 
euskaraz noski

Errenta aitorpena egiteko sasoia da eta berau euskaraz egiteko kanpaina jarri dute martxan erakundeek. 2023an 
100.000 lagunek errenta aitorpena euskaraz egitea dute helburu, eta azken urteotako joera ikusita, baikorrak 

izateko arrazoiak ditugu. Ekainaren 30era arte izango dugu Ogasunarekin hitzordua hartzeko aukera eta,  
gure esku dagoenez, euskaraz izan dadila.

Iaz pandemiak errenta aitorpena egiteko 
datak hankaz gora jarri ondoren, aurten 
normaltasunera itzuli eta ohiko datei 

eutsiko diete. Dagoeneko errenta aitor-
penaren proposamenak onartu daitezke, 
eta baita telematikoki aurkeztu eta errenta 
mekanizatua egin ere. “Tramite guztiak te-
lematikoki egin daitezen, aurten ere man-
tendu dugu BAK izeneko klabea lortzeko 
bide erraztua eta guztiz telematikoa. Aldiz, 
zergadunak beste norbaiti baimena eman 
nahi badio, aitorpena aurkezteko (aholku-

laritzen kasua), ordezkariak izendatzeko 
modu erraz eta telematikoa ere prest dago”, 
diosku Mikel Tardagila Olano Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Zuzeneko Zergen Zerbi-
tzuko buruak.

Pandemiak ohiko jarduna baldintzatu 
du, baina urtean zehar hartutako neurriekin 
jarraituko dute errenta mekanizatua egi-
teko orduan. “Aurretiko zitak, manparak, 
ilara antolaketa, distantzia, musukoak, 
gel hidroalkoholikoak...”, Tardagilak esan 
digunez.

Hizkuntza aukeratu, zerbitzu bikaina hartu
Errenta aitorpena euskaraz egiteko ekime-
nak ‘Hizkuntza aukeratu, zerbitzu bikaina 
hartu’ du izena aurten, eta Ogasunareki-
ko harremanetan hizkuntza berdintasu-
nari begira jauzi kuantitatibo bat egitea 
da helburua. 2001eko errenta kanpainan 
10.184 aitorpen aurkeztu ziren euskaraz 
eta 66.714 2020koan. Hau da, aitorpen 
guztien %17,37. “Esan daiteke Foru Oga-
sunaren eta udalen ekimenak eraginkorrak 
izan direla”, Tardagilaren ustez.
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2023rako helburua 100.000 herrita-
rren Ogasunarekiko harremana euskaraz 
egitea da eta, horretarako, ‘Ogasunarekin 
euskaraz’ goiburua erabiltzen dute jendau-
rreko zerbitzuetan. “Gako nagusia herrita-
rren erabakia izango da, eta harekin batera 
eragile publikoek (Ogasunak, mankomu-
nitateak, udalak), eragile komunitarioek 
(euskararen gizarte erakundeak) eta era-
gile pribatuek (gestoriak, asesoriak) egiten 
duten sustapen lana. Izan ere, dagoeneko 
Foru Ogasunak bere sistemak prestatuak 
ditu herritarrei edozein hizkuntzatan zer-
bitzua emateko”, dio Tardagilak.

Eibarko datuei begira, 2017an 14.195 
aitorpen egin ziren eta horietako 1.280 
euskaraz (hau da, %9,02a); 2018an 14.234 
aitorpen eta horietako 1.402 euskaraz 
(%9,85); eta 2019an 14.158 egin ziren, 
1.441 euskaraz (%10,18).

Aholkulariaren laguntzarekin
Idurre Iriondok Iriondo Mas Arkitektura 
sortu zuen Asier Masekin batera. Euskara 
bere ama hizkuntza izanik, eta lanean eta 
eguneroko bestelako kasuetan ahal duen 
guztietan egiten duen bezala, errenta ere 
euskaraz egiten du.

Autonomoa zenean errenta telematiko-
ki egiten zuen. “Datuak Ogasuneko web 
orrian sartzen nituen eta irteten zen emai-
tzaz fidatu behar izaten nintzen. Sorpresa 
bat edo beste izan nituen”, aitortu digu. 
“Niretzako zailtasuna errenta aitorpena 
bera ulertzea da. Aitorpenean agertzen 
diren kontzeptu asko ezezagunak izan 
dira. Nire ustez, autonomo berriei derri-
gorrezkoak diren tramitazio hauek egiten 
irakatsi behar ligukete, gauzen esanahiak 
ikasi eta errenta aitorpeneko nondik no-
rako orokorrenak zeintzuk diren jakiteko 
behintzat”.

Beraz, lankidearekin hasi zenean, ahol-
kularitza kontratatu zuten. “Berari esan 
behar diogu gure izenean egiten dituen 
aitorpenak euskaraz egin ditzan”, diosku.

Iriondorentzat ondo daude ‘Ogasunare-
kin euskaraz’ bezalako kanpainak, “baina 
niri, adibidez, ez zait kanpaina honi bu-
ruzko inolako albiste edo argazkirik iritsi. 
Informazio horren zabalkundean gehiago 
sakondu beharko litzateke”, bere ustez. Era 
berean, beretzat garrantzitsua da euskal 
erakundeen webguneetako lehen orrian 
euskaraz agertzea.

Teknikariekin modu errazean
Jon Ander Ulazia Eibar FTko Kontseilari 
Ordezkaria da eta, Iriondok bezala, erren-
ta aitorpena beti egin izan du euskaraz. 
“Azken bi urteetan errenta mekanizatua 
egin dudan arren, normalean autolikida-

zio proposamena jasota egin izan dut”, 
diosku. “Pandemiak bide telematikoak 
indartuko dituela uste dut baina ez duela 
prozesua zailduko”.

Ulaziarentzat aitorpena egiteko proze-
sua “oso erraza” izaten da. Izan ere, finan-
tza eta tributu zuzenbidea euskaraz ikasi 
zituen eta ezagunak egiten zaizkio errenta 
egiteko orduan erabiltzen diren terminoak. 
“Teknikariekin errenta mekanizatua egin 
behar izan dudanean ere, oso modu erra-
zean ulertu daiteke informazioa eta egin 
behar diren aldaketak”, bere iritziz.

Ulaziak uste du ezagutza falta gradu 
bat dagoela euskarazko errenta aitorpe-
narekin, baina azken urteetan egin diren 
kontzientziazio kanpainekin euskarazko 
aitorpen kopuruak gora egin duela dio eta 
baikorra da aurten Eibarren 1.500 lagunek 
errenta euskaraz egiteko helburuarekin. 
“Kontzientziazio kanpaina honekin eus-
karaz aurkeztutako aitorpen kopuruak 
gora egingo du dudarik gabe”, bere iritziz.

Euskaraz egiteko eskubidea erabiltzen
Leire Ereño EIPC enpresako giza balia-
bideetako arduraduna da eta berak ere 
errenta aitorpena euskaraz egiteko hau-
tua egiten du. “Euskaraz egiteko aukera ez 
ezik, eskubidea ere badugu, eta eskubide 
hori erabiltzen saiatzen naiz ahal dudan 
guztietan”, diosku. “Are gehiago, ogasu-
narekin eta herri-administrazio guztiekin 
harremanak euskaraz izateko eskubidea 
erabiltzen dugun heinean, euskararen 
normalkuntzaren aldeko erronkan urrats 
nabarmena ematen ari gara”.

Ereñoren ustez euskara esparru forma-
letan erabiltzea aldarrikatu behar dugu. 
“Gutako guztiok dugu barneratua errenta-
aitorpena ondo egin beharreko izapidea 
dela eta nire kasuan euskarak helburu hori 
erdiesten du”, diosku. Berak ez du arazorik 
aurkitu aitorpena euskaraz egiteko orduan 
eta errenta mekanizatua egiteko orduan 
teknikariekin izan duen harremanean 
erraztasunak eman dizkiote beti. “Esker-
tzeko laguntza da, ogasunarekin lotutako 
terminologia edozein hizkuntzatan egiten 
zaigulako arrotza herritarrei”, bere ustez.

Ereñok “pozarren” ikusten du errenta 
euskaraz egiten dutenen kopuruak urtez-
urte gora egiten duela eta ezarritako hel-
buruak lortzeko itxaropentsu da. Horrela, 
sentsibilitate-kanpainak eginez erantzun 
egokiak izan ditzaketela uste du eta, ho-
rretarako, Foru Ogasunak erraztasunak 
eman behar dituela. Bere aldetik, inguru-
koak animatzen ditu aitorpena euskaraz 
egin dezaten. “Nire alabak aurten lehe-
nengoz egin du aitorpena eta zalantzarik 
gabe euskaraz egitea aukeratu du”, diosku.

“2001eko errenta kan-
painan 10.184 aitor-
pen aurkeztu ziren, eta 
2020an 66.714. Kan-
painak eraginkorrak 
izan dira”
Mikel

“Aholkulariaren bitar-
tez egiten dugunez, 
berari esan behar dio-
gu gure izenean egiten 
dituen aitorpenak eus-
karaz egin ditzan”
Idurre

“Teknikariekin erren-
ta mekanizatua egin 
behar izan dudanean 
ere, oso modu erra-
zean ulertu daiteke in-
formazioa”
Jon Ander

“Euskaraz egiteko au-
kera ez ezik, eskubi-
dea ere badugu, eta 
eskubide hori erabil-
tzen saiatzen naiz ahal 
dudan guztietan”
Leire
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MIKEL TARDAGILA OLANO
GFAko Zuzeneko Zergen Zerbitzuko burua

“Gako nagusia herritarren erabakia izango da, eta harekin 
batera eragile publikoek, eragile komunitarioek eta era-
gile pribatuek egiten duten sustapen lana. Foru Ogasunak 
bere sistemak prestatuak ditu herritarrei edozein hizkunt-
zatan zerbitzua emateko”

JON ANDER ULAZIA
Eibar FTko kontseilari ordezkaria

“Euskaraz egiten dut nire ama hizkuntza delako, baina 
baita nire ikasketak egiterako orduan finantza eta tributu 
zuzenbidea euskaraz ikasi nuelako ere”

IDURRE IRIONDO
Iriondo Mas Arkitekturako burua

“Niretzako zailtasuna errenta aitorpena bera ulertzea da. 
Aitorpenean agertzen diren kontzeptu asko ezezagunak 
izan dira. Nire ustez, autonomo berriei derrigorrezkoak 
diren tramitazio hauek egiten irakatsi behar ligukete”

LEIRE EREÑO
EIPCko Giza Baliabideetako arduraduna

“Ogasunarekin eta herri-administrazio guztiekin harrema-
nak euskaraz izateko eskubidea erabiltzen dugun heinean, 
euskararen normalkuntzaren aldeko erronkan urrats 
nabarmena ematen ari gara”

Zer diote eibartarrek?
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Egun hauetan, II. Errepublikaren aldarrikapenaren 90. ur-
teurrenaren ospakizunekin bat egiteko, Udal liburutegian in-
teresgunea jartzea pentsatu dugu. 

Gure funtsen artean bila nenbilela, artikulu bitxi batekin 
topo egin nuen, Mundo Gráfico aldizkarian 1931ko maiatzaren 
13ko 1019. alean argitaratu zutena, hain zuzen ere “A Eibar se 
le concede el título de Ciudad Muy Ejemplar”.

Bertan esaten denez, Eibar-
ko hiribilduari "Hiri Guztiz 
Eredugarria" titulua eman 
zion Errepublikako behin-
behineko gobernuak, Espai-
niako lurraldean erregimen 
berria aldarrikatzen lehena 
izan zelako. Indalecio Prie-
to Ogasun ministroak, Mar-
celino Domingo Instrukzio 
Publikoko ministroarekin 
batera, udaletxeko balkoitik 
irakurri zuen dekretua. Eki-
taldian, herriko autoritate 
guztiak eta biztanleak bete-
betean egon ziren. 

Aurrerago artikuluak dioe-
nez, Bilbon ospatutako As-
katasunaren Jaia zela eta, 

1870ean bizirik atera zen pertsona batek, eibartar talde handi 
batekin batera, bandera bat eraman zuen Eibartik, Virginia 
Astigarraga, Micaela Alberdi, Marcela Treviño eta Pruden-
cia Acha andreek eta une hartan hilda zeuden beste batzuek 
brodatutakoa.

Gipuzkoako Artxibo Orokorrean gordetzen den Indalecio 
Ojanguren bildumako argazkian hauxe irakurri ahal dugu: Una-
muno, Prieto, Queipo de Llano eta Alejandro Telleria alkatea 
(Alkate Txikixa) Eibarri ohorezko titulua eman zioten egunekoa. 

Eibar "Hiri Guztiz 
Eredugarria" izendatu 
zuten 1931n

“Ekitaldian 
herriko 
autoritate guztiak 
eta biztanleak 
bete-betean 
egon ziren”

Eva Alberdi
Eva Alberdi

Oraintsu jokatu dira Sevillan Espainiako monarkaren  bi kopako 
final. Ziurrenik, askok ez duzue emaitzarik jakingo, eta lastima 
da; horra bada: Iazkoa Errealak irabazi zuen eta aurtengoa Bar-
tzelonak; Athleticek, berriz, biak galdu. 

Askotan esaten da jendartea ez dela ezertan bustitzen, indi-
bidualista dela... Bai zera! Gezurra galanta! Ikusi duzue zenbat 
lagun joan ziren Lezamara eta Zubietara jokalariak babestera? 
Gero autobusari jarraitu zioten Loiuraino, taldearen aldeko oihu 
eta garrasi artean, Ertzaintzarekin batera milaka pertsona, ez 
pandemia eta ez kristo! Gainera, EITBk minutuz minutu ja-
rraipen ezin zehatzagoa egin zuen astebetez, geurea bai ala bai 
lelopean. Zaleak, Ertzaintza, EITB, politikariak... Denak bate-
ra Errege arrotzaren koparen bila! Hori ez bada inplikazioa... 
Egun handian ere, Pozas kalean pozik zaleak, badaezpada au-
rretik ospatzea hobe zela jakinda. Izan ere, animoak behar zi-
tuzten futbolari gaixoek: Egunean pare bat orduz egiten dute 
lan eta milioika euro irabazi, bizitza osoan ez gastatzeko beste. 

Inork baino denbora libre gehiago izaten dute, tronpeta edo 
harpa jotzen aritzeko, zer nahi hura egiteko. Maitasuna behar 
zuten hala ere, partidarekin batera lanpostua galduko baitzu-
ten akaso, edo ia okerragoa: Turkiako ligara joan beharko zuten 
bizimodua ateratzera. 

Bitartean, TUBACEX enpresako langileak benetako finala 
jokatzen. Orainaldia latz eta etorkizuna ilun. Bi hilabete baino 
gehiagoko final luze eta gogorrean sartuta, euren lanpostuen 
alde borrokan, animo gutxi eta Ertzaintzaren kolpeak bueltan. 
Hain urrutira joan gabe, zer gertatuko da Eibarko Corte Ingle-
sarekin? Biltegi bihurtuko omen dute, denda itxi... Ongi, eta 
langileak zer? Ez omen dituzte kaleratuko, baina zer gertatuko 
da lan-baldintzekin? Dagoeneko iritsi zait belarrietara okerrera 
egingo dutela. Ez ote dute animorik merezi? 

Ostalariak, bertsolariak, musikariak, aktoreak..., badago ha-
maika lagun babes eta animo beharrean, egoera larri askoan. 
Masak, ordea, nahiago du futbol-jokalariak animatu, haien 
garaipenak babak eltzera ekarriko balizkio bezala.

Finalak

“Askotan esaten da jendartea 
ez dela ezertan bustitzen, 
indibidualista dela... Bai zera! 
Gezurra galanta! “

Mikel Arrillaga
Mikel Arrillaga
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Aurreko edizioetan bezala, 
aurtengo egitarauan ere 
garrantzi berezia izango 

dute erakusketek. Herrian dau-
den erakusketa areto guztiak 
erabiliko dituzte maiatzean, 
toki ezberdinetako argazkila-
rien lanak ezagutzera eman eta 
erakusteko. Bederatzi erakus-
keta prestatu dituzte guztira, 
“oso estilo ezberdinetako lane-
kin eta, kasu guztietan, goi mai-
lako kalitatea duten argazkiak 
ikusi ahal izango dira”. Porta-
lean, maiatzaren 7tik 30era, 
Sasha Asensio, Javier Ortiz, 
Jose Agustin Gurrutxaga eta 
Mari Jose Cueli argazkilarien 
lanak egongo dira ikusgai (mar-
titzenetik domekara, 18:30etik 
20:30era). Topalekuan, maia-
tzaren 7tik 30era, Javier P. 
Fdez Ferrerasenak (astelehe-
netik domekara, 19:00etatik 
21:00etara). Maiatzaren 3tik 
30era, El Ambigú tabernan, 
Eibarko Klub Deportiboko 
argazkilarien lanak erakutsi-
ko dituzte (astelehenetik do-
mekara, 10:00etatik 14:30era 
eta 18:00etatik 21:00etara) eta 
Portalea tabernan ere Depo-
rreko argazkilarien erakuske-
ta zabalduko dute (astelehe-
netik zapatura, 10:00etatik 
21:00etara). Horrez gain, 
maiatzaren 3tik 30era, Klub 
Deportiboan, Jose Luis Teje-
dorren argazkiak ipiniko di-
tuzte ikusgai (martitzenetik 
zapatura, 17:30etik 21:00eta-

ra). Eta Untzagako Jubilatu 
Etxean  XLVII. Nazioarteko 
Gipuzkoa Saria erakusketa za-
balduko dute, maiatzaren 7tik 
30era (astelehenetik domekara, 
20:00etatik 21:00etara).

Maila handiko gonbidatuak
Erakusketekin batera, maiatza-
ren 15erako konposizio-tailerra 
antolatu dute Fran Nietorekin 
eta, “pandemiaren arabera, po-
sible bada bai behintzat”, topa-
ketak kalean (maiatzaren 22an) 
eta argazki rallya (30ean) ere 
egin nahi dituzte. 

Deportiboko Argazkilaritza 
Taldekoek nabarmendu du-
tenez, “horrelako maila altua 
eta kalitatea duten erakusketak 
nekez antolatzen dira hemen-
dik kanpora, oso aukera gutxi 
egoten da horrelakoak ikustera 
joateko. Eta are zailagoa da Ei-
barren bezala, horrelako bede-
ratzi erakusketa aldi berean eta 
herrian bertan ikusteko aukera 
izatea, ia ia ezinezkoa. Horre-
gatik eibartar guztiak eanimatu 
nahi ditugu erakusketak ikus-
tera joatera. Egoera dela eta, 
ez dakigu posible izango den 
beste toki batzuetatik ikustera 
etortzea ala ez, baina herrita-
rrek horrelako aukera galtzea 
pena handia litzateke”.

Beste urte batzuetan bezala, 
horrelako egitaraua posible egi-
ten duten guztiei euren esker 
ona azaltzeko aprobetxatu zu-
ten aurkezpen ekaldia:  “Jakina, 
Eibarko Udalari eta Eibarko 
Klub Deprtiboari bihotzez eske-
rrak eman nahi dizkiegu , euren 
babesa izan ezean ezinezkoa 
izango litzatekeelako horrela-
ko zerbait antolatzea". Argaz-
kilaritza Taldeko ordezkarien 
berbetan, “horrelako maila al-
tua duten argazkilariek diru-
tza eskatzen dute beste toki ba-
tzuetan erakusketa egiteagatik 
eta gurera doan etortzen dira, 
pozik gainera. Urteetako lana 
eta gero, Eibarko Argazkilaritza 
Maiatzean ekimenak oihartzu-
na lortu du, argazkilaritzan da-
bilen jendearentzat ezaguna da 
eta, horregatik, etortzeko gon-
bidapena egiten dieguenean 
oso harrera ona egiten digute, 
gustora etortzen dira Argaz-

Klub Deportiboko 
argazkilariek urte 
osoa ematen dute 
Argazkilaritza 
Maiatzean-
erako egitaraua 
antolatzeko 
lanean

Argazkiz beteko 
zaigu maiatza, Klub 
Deportibokoen eskutik
Aste honetan, martitzen arratsaldean, aurkeztu zuten Argazkilaritza Maiatzean 2021 
Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoek, Portalean egindako prentsaurrekoan. 
Bakarne Elejalde eta Jose Luis Irigoien Argazki Taldeko ordezkariekin batera, Patxi 
Lejardi Kultura zinegotziak eta Iñaki Osoro Deportiboko presidenteak hartu zuten 
parte ekitaldian eta, esan zutenez, “pandemiak derrigortuta, iaz bertan behera laga 
behar izan genuen Argazkilaritza Maiatzean, baina aurten, oztopoak oztopo eta 
pandemiaren gainetik, aurrera egin beharra zegoela erabaki genuen eta horrela 
antolatu dugu edizio honetarako egitaraua”. Aurtengoa 19. edizioa izango da eta, 
urteroko martxan, erakusketak, tailerra, topaketak eta rallya prestatu dituzte.
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kilaritza Maiatzean-en parte 
hartzera”.

Horrez gain, egitarauaren 
barruan antolatzen dituzten 
erakusketen berri emateko kar-
telen egileari ere modu berezian 
eskertu nahi diote bere lana: 
“Gure taldeko kidea den Aitor 
Divassonek diseinatzen dizki-
gu kartel guztiak urtero eta lan 
hori musutruk egiten digu. Pen-
tsa horrelako diseinu lanak ba-
karrik zenbateko kostua izango 
lukeen beste nonbaitek eginez 
gero, gure aurrekontuarekin 
ezin izango genuke ordaindu”.

Bederatzi  erakusketa  
aldi berean
Portaleko erakusketa aretoko 
erakusketan lau argazkilariren 
lanak bilduko dituzte, baina ba-
koitzaren estilo eta teknika ba-
karrak eta bereziak dira: Mari 
Jose Cueli Zabala 2014az geroz-
tik ari da argazkilaritzan, “or-
dutik bertako kide naizen Do-
nostiako SFG-GAE elkarteak 
antolatutako argazkilaritzan 
hasteko ikastaro batekin. Or-
dutik hainbat erakusketa kolek-
tiboetan hartu izan dut parte, 
eta bakarrik prestatu ditudan 
beste bitan. 2018ko hasieran 
hasten da forma hartzen nire 
iruditeri bereziko parte diren 
hiru ardatzen inguruan osa-
tutako argazki bilduma honek 
eta “Ezinezko Munduak” izen-
datuko dut”. 

Sasha Asensiok, berriz, Bar-
tzelonako Ravaleko jendea-
ri egindako argazkiak eraku-
tsiko ditu. Orain dela 15 urte 
joan zen bizitzera Raval auzo-
ra, lantokian bertan egoteko, 
eta dioenez, “egunero irtetzen 
dut argazki berriak aurkitu eta 

harremanak sendotzera. Ar-
gazki gehienak kalean egiten 
ditut, argi naturala eta lente 
finkoekin. Erretratuan eder-
tasuna, harrotasuna eta egoa 
ateratzea funtsezkoa da. Egi-
ten dudan argazkilaritza lagun 
kutunekin izandako harrema-

na eta ezagutza adierazten du, 
ezkutuko errealitate hori modu 
zuzenean, ohiko berniz gabe, 
erakustea interesgarria iruditu 
zaidalako. Raval toki ohiz kan-
pokoa eta multikulturala da, 
euren artean oso ezberdinak 
direnen topaleku. Babesa eta 
onarpena bilatzen duten la-
gunak, zu eta ni moduko per-
tsonak”.

Javier Ortiz tolosarraren 
ibilbidea, berriz, luzeagoa da: 
“Nire argazki ibilbidea orain 
dela mende erdi hasi zen. Garai 
hartan erosi nuen nire lehen 
argazki-kamera, zaletasun lilu-
ragarri horretan lehen urratsak 
emateko. Atera nituen lehen 
argazkiak mendian, bidaietan, 
familiarekin, etb. egindakoak 
izan ziren. Urteetako parente-
sia amaituta, berriro ekin nion 
aktibitate horri. Une hauetan 
argazkilaritzarekin gozatzea 
besterik ez dut nahi, inongo 
estiloaren alde egin gabe, era-
kusketak eginez eta estatuko 
eta nazioarteko lehiaketetan 
parte hartuz". 

Horrez gain, Indalezio Ojan-
guren Argazkilaritza Lehiake-
tako azken bi edizioetako (iaz 
ezin izan zelako erakusketarik 
egin) irabazleen lanak ikuste-
ko aukera izango da: Eibarren 
jaio eta Bergaran bizi den Jose 
Agustin Gurrutxagarenak Por-
talean egongo dira eta Jose Luis 
Tejedorrenak Deportiboan. 

Egitaraua >>>
ERAKUSKETAK

Maiatzaren 7tik 30era arte Sasha Asensio, Javier Ortiz, Jose Agustin Gurrutxaga, Marijose Cueli   Portalean
Maiatzaren 7tik 30era arte Javier P. Fdez. Ferreras   Topalekuan
Maiatzaren 3tik 30era arte Eibarko Klub Deportiboa   El Ambigún
Maiatzaren 3tik 30era arte Eibarko Klub Deportiboa   Portalea tabernan
Maiatzaren 3tik 30era arte Jose Luis Tejedor   Klub Deportiboan
Maiatzaren 7tik 30era arte XLVII. Nazioarteko Gipuzkoa Saria   Untzagako Jubilatu Etxean

TAILERRA
Maiatzak 15  Konposizio- tailerra: Fran Nieto (10:00-14:00 / 16:00-20:00)   Portalean
  20 euro / Plaza mugatuak. 
  Izen-ematea: argazkilaritza@deporeibar.com

TOPAKETAK KALEAN **
MaiatzaK 22  Erakusketa kolektiboa aire librean. Estudioko erretratuak doan (17:00-21:00)  Untzaga Plazan

ARGAZKI RALLYA **
MaiatzaK 30  Izen-ematea: 08:30-09:30   Klub Deportibotik irtenda

** Topaketak Kalean eta Argazki Rallya bertan behera laga edo aldatu daitezke, momentuko osasun egoeraren arabera*

Argazkia: Sasha Asensio.
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Eibarko Klub Deportiboko 
argazkilariek, bestalde, El Am-
bigú eta Portalea tabernetan 
erakutsiko dituzte euren lanak 
eta Untzagako jubilatu etxean 
“XLVII. Nazioarteko Gipuzkoa 
Saria” izenburukoa ipiniko dute 
ikusgai.

Tailerra, Fran Nietorekin
Fran Nietok eskainiko duen 
tailerra egun osorako ikastaroa 
izango da, Portalean, 10:00eta-
tik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara. Azaldutakoaren 
arabera, “ikastaro honetan ar-
gazki bat interpretatzeko behar 
ditugun oinarrizko kontzep-
tuak ikasiko ditugu, pertzepzio-
rako ditugun puntako ezagutza 
zientifikoetatik abiatuz”.  Azpi-
marratu zutenez, argazkiak egi-
teko orduan garrantzi handia 

dauka irudiaren konposizioak 
eta, beraz, tailerreko edukiak 
oso interesgarriak izango di-
rela uste dute. Koronabirusa 
dela eta, beste batzuetan baino 

plaza gutxiago eskainiko dituzte 
oraingoan, 28 guztira, eta izena 
emateko argazkilaritza@de-
poreibar.com helbidera idatzi 
behar da (20 euro balio du).

Nietok batez ere naturarekin 
lotutako argazkilaritza eta ma-
kroa landu ditu eta, horrekin 
batera, argazkilaritzaren gai 
ezberdinen inguruko ikastaro 
ugari eman ditu. Hainbat libu-
ruren egilea ere bada: “El arte 
de la composición. Enriquece  
tu mirada fotográfica” (Foto-
Ruta) izenburukoan Eibarren 
egingo den tailerreko gaiari hel-
tzen dio, hain zuzen ere.

Bestalde, Argazkilaritza 
Maiatzean-en egitarautik kan-
pora bada ere, Kulturalak oina-
rrizko argazkilaritza ikastaroa 
antolatu du. Irakaslea Jose Luis 
Irigoien izango da eta  maiatza-
ren 5, 10, 12, 17, 19 eta 24ean 
egingo dituzte saioak. Izena 
emateko arratekultu@gmail.
com helbidera idatzi edo 638 
284 912 zenbakira deitu.

Javier P. Fernandez Ferrerasen argazkiak Topalekuan ikusteko aukera egongo da. 

Argazkia: Du Yi (Under roff).
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Gaur egungo egoeraren au-
rrean gazteek dituzten kezkak, 
zalantzak, asmoak eta gogoetak 
mahai gainean jartzeko balio 
izango du topaketak. “Pairatzen 
ari garen osasun-krisi honek 
inoiz baino ageriago utzi ditu 
sistemak dituen hutsuneak. 
Baina, porrot egindako siste-
ma hau eraldatu beharrean, 
berriz ere gazteok bihurtu 
gaituzte errudun eta etsai”, 
diote. “Horregatik, gazteok gure 
espazioaren beharrean gaude. 
Premia honi erantzun nahian, 
Eibarko hainbat eragileren 
elkarlanaren bidez Eibarko 
Gazte Topaketak antolatzen 
gabiltza”.

Antolatzaileek nabarmendu 
nahi izan dute ez direla talde 
bat, baizik eta beren praktika 
politikoarekin jarraitu eta ho-
rretan sakontzeko antolatutako 
ekimena dela.

“Ixotu orrua, ixotu herria”

“Ixotu orrua, ixotu herria”

“Ixotu orrua, ixotu herria” aldarrikapenarekin eman dute jakitera hilaren 23an, 24an 
eta 25ean Eibarko Gazte Topaketak egingo direla. COVIDak eragindako egoerak 
urtebete atzeratu du eibartar gazteen asmoa, baina hain zuzaen ere, pandemiaren 
ondorioz bizi dugun egoerari egin nahi dio aurre egitasmoak eta aurten egitea 
erabaki dute.
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Era berean, kideek beharrez-
koa ikusten dute gazteentzako 
elkar ezagutza, formakuntza, 
aisialdia eta plazerra nahastea 
ahalbidetzen duten espazioak 
sortzea. Horretarako, hainbat 
ekintza prestatu dituzte eta 
aurreko orrialdean dagoen 
QR kodearen bitartez deskar-
gatu daitezke egitaraua eta 
eskuorria.

Lekuari dagokionez, eguraldi 
ona egiten badu, ostiral eta 
larunbatean txosnagunean 

(Txaltxa Zelain) izango dira 
eta igandean mendimartxa 
Urkizutik hasiko da, ondo-
ren eguna Arraten igarotzeko. 
Eguraldi txarra egingo balu, 
alternatiba sare sozialen bidez 
jakinaraziko dute.

Antolatzaileak
Eibarko eragile ezberdinen ar-
tean antolatu dute ekimena, 
besteak beste, Jaixak Herrixak 
Herrixandako (Herriko jai ba-
tzordea), Nalua (Talde Femi-
nista), Eibarko Ikama (Ikasle 
Antolakundea), Eibarko Ernai 
Gazte Antolakundea, Matraka 
(Eibarko Neska* Gazteak) eta 
Eibarko Gaztetxia.

Tiket salmenta
Aste Santuan topaketan par-
te hartu ahal izateko tiketak 
saltzen ibili dira, baina egun 
gehiagotan ibiliko dira berriz 
tiketak saltzen. Hiru egune-
tarako bonoak erosi daitezke, 
baina baita egun baterako ti-
ketak ere.

Tiketak eta kamisetak bari-
xaku eta zapatuetan 18:30etik 
20:30era daude salgai Guridi 
tabernako arkupean. Hala ere, 
sare sozialen bitartez haiekin 
harremanetan jarri eta sarrera
gordetzeko aukera ere badago.

Lortutako irabaziak Topa-
ketetan egingo diren ekintzak, 
asegurua... ordaintzeko finan-
tziazio-iturria dira. Eragileek 

diote ez dutela “inongo iraba-
zirik lortzeko asmorik”.

Etorkizunera begira, zer?
Eibarko Gazte Topaketak, 
printzipioz, ekitaldi hau baka-
rrik estaliko du, baina Eibarko 
Gazte Mugimenduko eragi-
leak urte osoan zehar ibiliko 
dira ekimen ezberdinak eta 
egitarauak antolatzen.

“Pairatzen ari 
garen osasun-
krisi honek inoiz 
baino ageriago 
utzi ditu 
sistemak dituen 
hutsuneak”
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Euskarak elementu edo kon-
tzeptu positiboak iradokitzen 
dizkigu: konfiantza, gertu-
tasuna, bertakoa, kalitatea, 
modernotasuna, bezeroaren 
hizkuntza zaintzen duen esta-
blezimendua… Establezimen-
du batean edo bestean sartzeko 
hautua egiteko baldintzatzen 
duten elementuak dira aipa-
tutakoak. Bezeroa denda edo 
tabernako atea gurutzatzera 
eramaten duten elementuak, 
sarritan konturatu gabe an-
tzematen ditugu. 

Askotan, modu inkontzien-
tean hartzen den erabakia dela 
pentsatzen dugu, baina ez da 
horrela, gure burmuinak be-
giek edo belarriek jasotako 
informazioaren arabera har-
tzen du erabakia. Zein hiz-
kuntzatan dago denda edo 
taberna kanpoko errotulua? 
Eta oharrak? Bertan dauden 
pertsonak zein hizkuntzatan 
ari dira? Zein hizkuntzatan 
agurtu gaituzte? “Pista” horiek 
baldintzatzen dute erabakia 
eta horregatik da hain garran-

tzitsua establezimenduetako 
errotulazioa. 

Ukaezina da edozein denda 
edo tabernatan sartzen gare-
nean, lehen hitza euskaraz egi-
ten denean elkarrizketa osoa 
euskaraz izateko aukerak na-
barmen hazten direla. Onurak 
une hortatik haratago joan dai-
tezke, izan ere hurrengo bisi-
tetan ere euskara erabiltzeko 
aukerak handiak dira. Baina 
lehen hitza euskaraz edo beste 
hizkuntzaren batean egiteko 
hautua mikrosegundu batzue-
tan gertatzen da gure buruan 
eta aipatutako elementuek na-
barmen baldintzatzen dute.

…eta kitto! Euskara Elkar-
teak dinamizatzen duen Eus-
keraz Primeran! programaren 
eskutik edozein ohar, menu, 
eskaintza… doan itzuli edota 
zuzentzeko aukera dute den-
dari eta tabernariek. Udalak 
dirulaguntzak ere eskaintzen 
ditu establezimenduko erro-
tulu nagusia, kanpoko zein 
barruko inskripzio finkoak 
edota irudi korporatiboko 

elementuak, hau da, poltsak, 
biltzeko papera, ibilgailuen 
errotulazioa eta abar euska-
raz edo elebidun ipintzeko. 
Dirulaguntzen zenbatekoa ere 
kontuan hartzekoa da, gas-
tuaren %40 (gehienez 300€) 
estaltzen baitu errotulu nagu-
sia eta kanpoko zein barruko 
inskripzio finkoen kasuan eta 
%20 (gehienez 150€) poltsa, 
biltzeko papera, sobreak, ibil-

gailuen errotulazioa eta hala-
koetan.

Azaroaren 12ra arteko epea 
dago dirulaguntzak bideratze-
ko eta gastua 2020ko azaroa-
ren 14tik aurrera eginda egon 
beharko da.

Informazioa behar izanez 
gero …eta kitto! Euskara El-
kartera (943200918) edota 
Udaleko Euskara Zerbitzura 
jo daiteke (943708426).

Euskarak hobeto eta gehiago saltzera bideratzen gaitu

…eta kitto! Euskara Elkarteak 
“Merienda: hestebeteak ez 
badira, zer eman umeei?” 
izeneko ikastaroa antolatu du 
datorren martitzenerako, api-
rilak 27. Gurasoak Berbetan 
programaren barruan antolatu 
du saioa, baina irekia izango da 

eta edonork eman ahal izango 
du izena 943200918 telefonora 
deituta edo elkartea@etakit-
to.eus helbidera idatzita (doan 
da). Ikastaroa Mireia Alberdi 
nutrizionistak emango du Arra-
te Kultur Elkartean 18:00etatik 
19:30era.

Merienda osasungarriak egiten 
ikasteko saioa

Ikasturteko azkeneko saioa 
izango du gaur Barixakuak 
Jolasian ekimenak. Urkizuko 
parkeak hartuko ditu 2 eta 8 
urte bitarteko haurrentzat jo-
lasak 17:00etatik 18:00etara. 
Doan da eta ez da aldez aurre-

tik izenik eman behar. Segur-
tasun-neurriak betetze alde-
ra talde txikiak osatuko dira. 
Aurreko barixakuan Txaltxa 
Zelain egin ziren jolasak eta, 
eguraldia lagun, familia ugari 
gerturatu ziren.

Apirilaren 29an zen egitekoa Ana Goitia eta Jon Garate aktoreen 
bakarrizketa-saioa baina “bizi dugun egoerak sortutako gora-
beherak tarteko ezingo dugu egun horretan egin eta atzeratzea 
erabaki dugu. Data berria dakigunean jakinaraziko dugu”, diote 
…eta kitto! Euskara Elkartetik.

Barixakuak 
Jolasian 
Urkizuko parkean 
izango da gaur

“Hor konpon AnaJon” bakarrizketa 
atzeratu egin da
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Bere ibilbidea aurrelari 
hasi bazuen ere, Barruti-
-k atzelari bezala amaitu 

zuen jokatzen. 1945ean jaiota-
koak Palma de Mallorcan, sasoi 
hartako beste askok moduan, 
eman zituen lehenengoko urra-
tsak pilota modalitate horre-
tan, “1964ra arte, soldadutza 
amaitzearekin batera”. Gazte 
joan zen-eta Javier soldadu, 
“boluntario, han pilotariok 
askeago ginelako eta baimen 
gehiago ere lortzen genituela-
ko, jokatu beharreko partiduak 
aprobetxatuz”.

Handik bueltan Durangoko 
Ezkurdi frontoian eman zituen 
pare bat denboraldi, 1967an 
Amerikako Estatu Batuetan 
estreinaldia egin aurretik, Flo-
ridan zehazki, Orlandoko “Se-
minole Jai Alai”-n. Lau hilabe-
teko esperientzia motza izan 
zen hura, hurrengo urteetan 
gero eta oihartzun handiagoa 
izango zuen grebaren hasiera 
egokitu zitzaiolako. 1968an be-
rriro Mallorcara eta Durango-

ra itzuli ondoren, AEBn piztu 
zen pilotarien grebak hurrengo 
denboraldia Markina-Xemein-
go “Munizipalean” jokatzera 
ekarri zuen. Baina 1970-71 den-
boraldian aukera izan zuen be-
rriro kanpora irteteko, oraingo 
horretan Mexikora, Tijuana-
ko “Palacio”-ra eta, jarraian, 
AEBn berriro, Nevadako esta-
tuan izango da Javier, Las Ve-
gas-eko “M.G.M. Jai Alai” za-
baldu berrian. Greba pil-pilean 

Javier Astarloa gaur egun, Eibarko pilota Katedralaren ateetan.

Mallabitik  
AEBra urtetan 
Eibarren 
geratzeko
Javier Astarloa Arregi Mallabian jaioa dugu, azken 
aldian eibartartu bazaigu ere. Goi mailako kirolean 
jardundakoa, urte haietan lortutakoari eta bere 
buruari propaganda asko egiteko zale ez izan arren. 
Bere osaba batek jardun zuen zesta-puntan berak 
baino lehenago. Eta bere iloba bat munduko txapela 
janztera iritsi zen orain dela ez hainbeste urte; beste 
modalitate batean, hori bai, jantzi zuen ortzadar 
maillota Igor Astarloa txirrindulariak. Zesta-puntan 
Barruti eta Arregi bezala ezagutu zuten pilotariak 
gurean anbulatorio aurrean zegoen Ego-Gain 
kafetegian jardun zuen 27 urtetan, jubilazioa hartu eta 
bizitza lasaiagoa izateko tartea aukeratu zuen arte. 

Zesta-puntan 
jokatzeaz 
aparte, 
kroupierra eta 
intendentea 
ere izan zen 
Javier Astarloa 
“Barruti”
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zegoen eta baita horren ondo-
rioak zipristintzeko arriskuak 
ere: “Hamabost eguneko epea 
eman zidaten AEB-tik irteteko, 
eta horrela ezkondu nintzen, 
hori saihesteko”. 

Behin han zegoela, joka-
tzeari laga eta kroupier lane-
tan jardungo zuen “beste lau 
pilotarirekin”, sei hilabetetan, 
zeregin hori laga eta zesta har-
tzeko berriro. Bere azken bi 
denboraldiak Connecticut-en 
eman zituen, Bridgeport-eko 
“Jai Alai”-n. Eta horiek izango 
ziren “akaso nire urterik arra-
kastatsuenak, han ere greba 
zela-eta urtebete pasatu arren 
jokatu barik”. Hor ez zen guztiz 
amaituko zesta-puntarekin lotu 
zuen sasoia, jokatzeari laga eta 
denbora izan zuelako Tijuanako 
frontoiko intendentea izateko 
denboraldi bakarrean. 

Osaba izan zuen aurretik
Barruti ezizena Areitio gainean 
dagoen Mallabiko bere base-
rritik datorkio Javierri. Fami-
lian izan zuen aurrekaririk Ja-

vierrek, bere osaba Francisco, 
hura ere Barruti bezala ezagu-
na frontoietan. “Dinamita” eta 
“Sandrini” ere deitzen zioten. 
Aurrelaria izan zen eta Txinako 
Shanghain, Mexikoko hiribu-
ruan eta Miamiko “Biscayne” 
frontoian jokatzera heldu zen. 

1964tik 1983ra arteko tar-
tea, bi hamarkada oso, eskaini 
zizkion Javier Astarloak zesta-
puntari. Ez ziren urte errazak 
izan berarentzat, “baina ikasgai 

asko atera” zituen urte guzti 
horietatik. Ingelesa kenduta: 
“Inoiz ez naiz ondo manejatu 
hizkuntza-kontuetan; kroupier 
jardun nuenean ere, ez dakit ze-
lan agoantatu zidaten”. Pilota-
riek euren eskubideen alde an-
tolatutako grebak erdi-erdian 
harrapatu zuten Mallabiakoa 
eta bere progresioa oztopatu, 
baina bizi izan zituen une go-
goangarriak: “Gogoratzen ditut 
barixaku eta zapatuetako jar-
dunaldiak, goiz eta arratsaldez, 
frontoia beteta, 7.000 lagune-
kin. Amerikanoak exajeratuak 

dira, tanto bakoitzarekin asal-
datzen diren horietakoak, eta 
emakume askok jarraitzen gin-
tuzten”. Askotan aipatu izan 
da pilotariek zine munduko 
izarrekin zuten harremana eta 
Barrutik ere izan zituen eure-
kin hitz batzuk partekatzeko 
tarterik; berarekin izan zen, 
esate baterako, Paul Newman 
bera. Bestalde, nahiz eta gre-
bara eraman zuten eskaerek 
aurrera ez egin, eskatzen zute-
na justua zela dio: “Seguritate 
soziala eta jubilatzeko gutxie-
nekoa eskatzen genuen, ez bes-

Barruti eta Arregi ezizenez jokatu zuen Mallabiakoak.

Tijuanan zaletuek zortzi onenen artean aukeratu zuten Barruti.

Sasoi bateko       
Jai-Alai guztiak 
lizentziei eutsi 
eta kasino 
bihurtu dira; 
orain Danian eta 
Miamin jokatzen 
da bakarrik
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terik. Baina AEBn horrelakoak 
lortzea ez dago merke”. Tartean 
zegoen ere Urtain boxeolaria-
ren anaia, gaur egun preso da-
goen PabloIbar-en aita: "Gogor 
egiten zuen hark". Sasoi bateko 
Jai-Alai ia denak kasino bihur-
tu direla diosku mallabiarrak, 
“horrela lizentziari eutsi ahal 
izan diotelako”. Dania eta Mia-
mi dira gaur egun funtziona-
tzen duten frontoi bakarrak.

Ego-Gainen 27 urte
Normalean urte erdirako joa-
ten zen kanpora, “sei-zortzi hi-
labeterako kontratuekin; Ti-
juanan, baina, urte guztia eman 
nuen, hona etorri barik”. Gazte 
zela pasatu zen aurrelari izate-
tik atzelari bihurtzera: “Mallor-
can bertan esan zidaten atzera 
pasatuz gero Miamira joate-
ko aukera izango nuela; gero 
ez zen atera, baina atzean ja-
rraitu nuen”. AEBko frontoie-
tan euskaldunak ziren nagusi, 
“mexikar batzuk ere baziren”. 
Gehienak Markina, Gernika, 
Azkoitia, Mutriku, Durango, 
Berriatua, Ondarroa... herri 
horietan jaioak. 

Zesta-puntalari izateko zer 
dohain behar den galdetuta, 
txikitatik hastea baino gauza 
hobeagorik ez dagoela dio: “Nik 
ez nuen irakaslerik izan eta fo-
ballean ibili nintzen gehiago. 
Sallabenteko osabak zesta bat 
oparitu zidan 14 urte egin ni-
tuenean eta orduan eman ni-
tuen lehenengo pilotakadak 
frontoian; 10 urterekin hasi 
izan banintz, mesede”. Tekni-
kak pisu handia du joko horre-
tan, “batez ere aurrelarien ka-

suan; indarra eta eskuma ona 
ere beharrezkoak diren bezala”. 
Paretetik zelan igotzen diren 
ikusita, ikusgarritasuna ez du 
faltan zesta-puntak, arlo este-
tiko hori goraipatua izan da as-
kotan. Baina orain eskupilotak 

askoz ere indar handiagoa du 
gure artean: “Ez du publizitate 
askorik, egia esateko. Izan zuen 
sasoi bat, Aitona kronistarekin, 
zestak igoera handia izan zue-
na, baina orain telebistak ere 
eskupilotaren alde egin du”. 

Txurruka modalitateko feno-
menoari irabazitako partidua 
ondo gogoan du: “Durangon 
izan zen eta Mutrikuko Altu-
na eta bion aurka jokatu zuen. 
Bera zen faborito, baina ira-
bazi genion. Oraindik gogora-
tzen dugu, ikusten garenean”. 
Ez du Altuna lagun bakarra, 
AEBn bizi diren hainbatekin 
harreman estua du eta “hona 
datozen bakoitzean beti apro-
betxatzen dugu bazkari bat edo 
beste egiteko”. Frontoitik kan-
po ere ondo moldatu delako 
Javier. Sukaldari fina izanda, 
gurera etorri eta Ego-Gain har-
tu zuelako, ia hiru hamarkada 
bertan betetzeko: “Azkenean 
desiatzen nengoen jubilatzeko, 
domekan jai hartzeko. Orain 
baserriko ortuan jardutearekin 
nahikoa dut”. ■ 

AEBn ere Euskal Herria zuten gogoan hemengo pilotariek. Argazki honetan ikurrina osatzeko ideia izan zuten.
Goitik behera laugarren lerroan da Barruti, ezkerretik hasita hirugarrena.

Bridgeport-eko kinieletan parte hartzen zuten jokalariak. Goian laugarrena dugu Javier, ezkerretik hasita.
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>>> Senior mailako gizonez-
koen taldeak orain arteko neur-
keta guztiei hartu die neurria 
eta, partidu guztiak irabazita, 
Euskal Herriko ligaren goren-
gorenean jarraitzen du. Aurre-
ko asteko domekan ere ez zuen 
aurkari erraza Orbeako igerile-
kuan jokatutako norgehiago-
kan eta, arrisku handia zuen 
lehian, Wp9802 aurkari sen-
doari 12-9 nagusitu zitzaion. 
Kolektiboki jokatzeak ekarri 
zuen nafarren arriskua indar-
gabetu eta bai defentsan zein 
erasoan, arlo bietan, aurka-
riak baino gehiago izatea. Na-
farroako Unibertsitate Publi-

koko taldeak azkenean amore 
eman behar izan zuen eibarta-
rren aurrean. Bihar Waterpo-
lo Donosti taldea izango dute 
aurrez aurre 19: 30ean hasi-
ko den neurketan, hau ere bo-
rroka berean sartuta dagoen 
taldea, sailkapeneko bigarren 
postuan eta eibartarrengandik 
hiru puntura. 

Senior mailako B taldeak, 
bestalde, 9-5 galdu zuen Irun-
go Bidasoaren aurka. Lehen tal-
deak jokatu behar izatearekin 
batera, gida teknikoa eskaini 
diezaiokeen entrenatzailearen 
falta ordaintzen ditu bigarren 
taldeak.

Lidergoari eusten jarraitzen 
diote Urbateko waterpolistek

>>> Aurreko zapatuan Tolosa-
ko Usabal kiroldegian entre-
natu zuten lehenengoz junior 
mailako Gipuzkoako selekzio-
ko neska-mutilek, eta han izan 
ziren Maider Urizar eta Gaizka 
Merino Kalamua ordezkatzen. 
Etzi, bestalde, Errenterian ka-
dete mailako Gipuzkoako txa-

pelketa jokatuko da eta bertan 
izango da Maider Urizar bera, 
oraingoan Markel Simon lagun 
duela: biek aurretik parte hartu 
zuten junior mailako txapelke-
tan eta, hango emaitzak aurre-
kari hartuta, Kalamuako tekni-
kariek badute domina lortuko 
duten itxaropenik. 

Urkik gogor egin dio Eibar FT-ri gazteen mailako derbietan
>>>Gure herriko bi klubetako ordezkarien arteko derbiak jokatu 
ziren aurreko asteburuan jubenil eta kadete mailetako bi parti-
dutan. Horrela, jubeniletako Ohorezko Mailan Urkik 2-3 irabazi 
zion Eibarri, Jovi, Akets eta Blasen golekin; eta kadete mailako 
Ohorezkoan ere neurketa oso parekatua izan zen, azkenean hus-
nakoarekin amaitzeko.

Bestalde, helduen mailetako probintziako lehiaketei dago-
kienez, Ohorezko Mailan Eibar Urkok lidergoan jarraitzen 
du azken jardunaldian Elgoibarri 1-3 irabazi eta gero, Bergara 
bigarrenarekiko lau puntuko aldearekin. Preferente edo Go-
rengoen mailan Urki igoberria laugarren multzoko lidergoan 
dago Legazpiko Ilintxarekin berdinduta, azken partiduan Are-
txabaletari 2-1 irabazi eta gero. Eta Eibartarrak ere lider da 1. 
Erregionaleko hirugarren multzoan jokatutako partidu guztiak 

irabazita, azkena Aretxabaletari 0-1, Rubioren golarekin; mul-
tzo berean Urkiren bigarren taldea zazpigarren da.

Kalamuako judokak abian

>>> Gure herriko saskibaloi 
klubeko talde nagusia erraz 
nagusitu zen aurreko astebu-
ruan Donostiako Easori 71-53 
irabaziz. Oraingoan epaileek 
lan bikaina egin zuten gainera: 
“Bik gidatu zuten norgehiago-
ka, gauza arraroa Ipuruan, eta 
ondo igarri zen hori”, diote Avia 
Eibarko ordezkariek. Hasie-

ratik aurreratu ziren eibarta-
rrak, lehenengo laurdenaren 
amaieran 18-9 aurretik joan, 
eta atsedenaldian 39-19 alda-
geletara aurretik erretiratzera-
ko. Partidu lasaia izatean, Avia 
Eibarko teknikoek azken minu-
tuak baliatu zituzten gutxien 
jokatzen duten jokalariei eta 
hainbat juniorri “kantxa ema-
teko”. Asteburu honetan atse-
den hartuko du senior taldeak 
eta junior mailako bien auke-
ra izango da: mutilen taldeak 
Easo Arano bisitatuko du bihar 
09:00etan eta neskenak Zast 
Zarautz hartuko du Ipuruan 
etzi 11:30ean.

Avia Eibar Saskibaloiaren 
garaipena Easoren aurka

Urki-Aviako jubeniletako Ohorezko mailako taldea.

Asier Zarate Urbat-Urkotronikeko joko-antolatzailea.

 Gaizka (4.a zutik, ezkerretik hasita) eta Maider (1.a belauniko, eskumatik).
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>>> Lehen fase paregabea bu-
rutu dute Grupo Mecalbe Eibar 
taldeko jokalariek 1. Mailako 
Gipuzkoa Lurraldeko txapel-
ketan, jokatutako neurketa 
guztietan nagusitasunez gai-
lenduta. Partiduko 27 gol sartu 
dituzte batez beste eta 19ra ez 
dira iritsi kontra jasotakoak. 
Lortutako emaitzen gakoeta-
ko bat “aurkarien jokoa ondo 
aztertzean” dagoela diote tal-
dean. Hala eta guztiz, faltan 
botatzen dute “publikorik ez 

egotea, jasotako edozein ani-
moa eskertzen badute ere”. Bi-
garren fasea modurik onenean 
hasiko du emakumezkoen tal-
deak, “puntu guztiekin pasa-
tuko gara-eta”. Bigarren mul-
tzoko taldeak atzeratutako 
neurketak berreskuratzen ari 
dira eta eibartarrak zain dira 
partidu horiek jokatu eta zein 
talde izango dituzten aurkari 
jakiteko, orain arteko etxeko 
lanak eginda prest baitira hu-
rrengo erronkari ekiteko. 

Grupo Mecalbek lehen faseko 
partidu guztiak irabazi ditu

>>> Gojko Vuciniç-ek 50 ur-
terekin laga zigun aurreko as-
tean, azken hilabeteotan naba-
ritu zioten gaixotasun sendaezin 
baten eraginez. Aurretik, dena 
dela, hainbat urte eskaini ziz-
kion gure herriko eskubaloiari 
J.D. Arratera jokatzera etorri 
zenetik. Montenegron jaiotako 
atezaina Galiziako Cangas de 
Morrazotik etorri zen gurera eta 
Arraterekin Asobal Ligara igo-
tzea lortu zuen; jarraian ia ha-

markada bat egin zuen atepean, 
Malumbresekin atea partekatuz 
Arrateren urte onenetakoetan 
ondoren entrenatzaile bihurtze-
ko, hasierako urteetan Eibarren 
eta azkenekoetan Elgoibarko 
Sanlorekin. Montenegroko se-
lekzioarekin ere jokatutakoa 
zen. 2003ko Eibarko Kirol Sa-
rietako IX. edizioan berarentzat 
izan zen ...eta kitto!-k banatzen 
dituen sarietako bat, eskubaloi 
modalitatekoa, hain zuzen ere.

Atepeko zaindariari agur

Montenegroko atezaina Ibizan jokatzen duen harrobiko Ander Iriarterekin.

Bigarren fasea hasteko gogoz dago oraindik partidurik galdu ez duen taldea.



KULTURA30 …eta kitto!
1184. zenbakia

Zer sentitzen da hainbes-
te partaideren artean epai-
mahaikideak zu aukeratuta? 
Espero zenuen?
Ilusio eta poz handia sentitzen 
dut, oso harro nago egindako 
lanarekin. Hala ere, niretzat 
garrantzitsuena ez da irabaz-
tea edo galtzea, baizik eta egin-
dakoarekin eta bizitakoarekin 
gustura sentitzea. Epaimahaia-
ri nire emanaldia gustatu zi-
tzaion gehien, eta egia esan ez 
nuen inolaz ere espero, aur-
keztutako guztien artean oso 
maila altua zegoen eta.
2.000 euroko txekea jaso duzu 
musika material profesiona-
la saltzen duen txirula.com 
dendan erabiltzeko. Zein 
asmo daukazu?
“Debajo del paraguas” musi-
ka-talde bilbotarraren kide 
naiz eta irabazitako diruaren 

zati gehiena taldearentzako 
materiala eta bestelakoak 
erosteko erabiliko dut. Hala 
ere, uste dut niretzako kapri-
txo pertsonalen bat ere erosi-
ko dudala, gitarra bat, agian.
Zergatik erabaki zenuen 
lehiaketan parte hartzea? 
Nire musika-taldeko kidea 
den Leirek eman zidan lehia-
ketaren berri eta berak ani-
matu ninduen parte hartzera. 
Aitortu beharra dut ni horre-
lako kontuetan nahiko alpe-
rra naizela, baina nire kideak 
hainbeste aldiz errepikatu zi-
danez, azkenean animatu egin 
nintzen. Eta hara non irabazle 
irten naizen.
Egoerak behartuta, Gazte 
Cover txapelketaren proze-
su osoa online bideratu da, 
baita gala finala ere. Nola 
moldatu zarete?

Niri pertsonalki kamerek, 
argiek… nahiko errespetu 
handia ematen didate, be-
raz, errazagoa egin zait onli-
ne egitea guztia. Etxetik ari-
tzea erosoagoa iruditu zait eta 
lasaiago nengoen. Gainera, 
entseguetarako ere ondo mol-
datu naiz.
Hemendik aurrera, zein da 
zure asmoa musikari dago-
kionez?

Nire helburua “Debajo del pa-
raguas” taldearen proiektu 
musikalarekin aurrera jarrai-
tzea da: abesti berriak atera, 
kontzertuak eman, grabake-
tak egin… Bestalde, indibi-
dualki ere musikari eta abes-
lari bezala hobetzea gustatuko 
litzaidake, etengabe ikasten 
jarraituz. Besoak zabalik ja-
soko ditut hemendik aurrera 
datozen esperientzia guztiak.

“Niretzat garrantzitsuena ez da 
irabaztea edo galtzea”

AINHOA ARROITAJAUREGI • GAZTEA COVER LEHIAKETAKO IRABAZLEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Olivia Rodrigoren “Driver License” abestiaren coverrarekin irabazi du Ainhoa 
Arroitajauregik Epaimahaikideen Saria Gazte Cover txapelketan. Gaur egun  
“Debajo del paraguas” musika-taldeko abeslaria da 21 urteko eibartarra. 

Gaur 19:00etan taularatuko du 
Coliseoan “Kasilda, bukatzen ez 
den sua” Goitibera  taldeak. Ka-
silda Hernaez Vargas, 1914an 
Zizurkilen jaiotako anarkista 
eta feministaren oroimen his-
torikoa berreskuratzeko asmoz 
sortutako antzezlanari esker, 
gehienontzat ezezaguna den 
emakume apart horren bizitza-
ra gerturatzeko aukera izango 
dute ikusleek. Izan ere, lan ho-
netako protagonista bere sa-

soiari aurreratutako emakumea 
izan zen, libertarioa, anarkista, 
feminista eta miliziarra.Saioa 
Iribarren Muñozen zuzenda-
ritzapean, lan honetan parte 
hartzen duten aktoreak Leire 
Orbe, Aiora Sedano eta Ander 
Basaldua dira. Sarrerak 10 euro 
balio du (7 euro Coliseoaren 
Laguna txartelarekin). Emanal-
dia Errepublikaren 90. urteu-
rrenaren egitarauaren barruan 
antolatu dute.

“Kasilda, bukatzen ez den 
sua” antzezlana eskainiko du 
Goitibera taldeak gaur Coliseoan 
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Elikagaien Gipuzkoako Bankuari dirua-biltzen laguntze-
ko Ignacio Zuloagaren 28 koadroren kopiak jarri zituzten 
herriko dendetan, gero erosleen artean zozketa egiteko 
asmoz. Ekimenak “oso harrera ona izan du”, Ego Ibarra 
batzordearen berbetan eta, orain, koadroak zozketatzeko 
ordua ailegatu da.

Bankurako dirua biltzeko epea martxoaren 19an amaitu 
zen, baina “agenda kontuak alde batetik eta Aste Santua bes-
tetik”, zozketa hilaren 28ra arte atzeratu dute. Udaletxeko 
batzar aretoan egingo dute zozketa eta irabazleek apirilaren 
30etik maiatzaren 15era bitartean jaso ahal izango dute saria, 
udaletxeko 2. solairuan (Ego Ibarra), goizez (astelehenetik 
barixakura, 09:00etatik 13:00era).

Eibart Eibarko artisauen elkarteak 
azoka antolatu du biharko. Goizeko 
11:00etatik hasita eta 20:00ak bitar-
tean Untzagan egongo da martxan 
azoka, COVID-19tik babesteko beha-
rrezkoak diren osasun-neurri guztiak 
zainduta. Hamar artisauk hartuko 
dute parte, bederatzi postutan bana-
tuta: Eskulan, Hartara, Eskusutxo, 
Avelina, Kilikilima, Darama, Pott 
keramika, Eguzkilore, Agtz Prints eta 
Igor Unanue. Saltzen ipiniko dituzten artikuluen eskaintza 
oso zabala izango da: ehun-gaiak, zurezko artisau lanak, zi-
larrezkoak, zeramika-lanak, larrua…

Bihar 18:00etan hasiko da “Ipuinekin jolasean”, Zapatu-
ko Ipuina egitasmoaren baitan Lur Kortak eskainiko duen 
kontakizuna. Lau urtetik gorako umeentzako saioa Por-
talean izango da eta ez da sarrerarik ordaindu behar. Hala 
ere, plaza mugatuak dira eta, hori dela eta, aurretik izena 
eman beharra dago nahitaez Liburutegian, posta elektroni-
koz (liburutegia@eibar.eus) edo telefonoz (943708437).

Zuloagaren koadroen zozketa

Artisau Azoka egingo da bihar

Lur Korta, ipuinekin jolasean

Pagatxa emakumeen elkartea-
ren “Emakumeen Istorioak” bi-
deo-forum zikloaren barruan, 
astelehenean Billie Holiday 
(Eleanora Fagan zen bere bene-
tako izena) jazz-kantari ezagu-
nari eskainitako saioa prestatu 
dute. Filadelfian (AEB) 1915eko 
apirilaren 7an jaioa, kantatzeko 
zuen modu pertsonalari zor dio 
mundu mailan lortutako fama. 
Saioa 18:30ean hasiko da, Por-
taleko areto nagusian, eta di-
namizatzailea Patricia Perex 
Coto izango da. Baimenduta-
ko gehienezko edukiera 28 la-
gunekoa denez, aurretik izena 

eman beharko da (asociacion-
pagatxa@yahoo.es helbidera 
idatzita). 

Billie Holiday abeslariari 
buruzko bideo-foruma egingo da 
astelehenean Portalean

Maiatzaren 3an hasiko da  
“Udan jolasean”, “Oporrak 
afariketan”, “Firin Faran” eta 
“Umiak Firin Faran” udale-
ku irekietan parte hartu ahal 
izateko izen-ematea eta maia-
tzaren 11ra bitartean egongo 
da aurrematrikula betetzeko 
aukera. “Udan jolasian” eta 
“Umiak firin faran” progra-
mak 5 urteko haurrei (2015. 
urtean jaiotakoei) zuzenduta 
daude. Oporrak Afariketan 
eta Firin faran programetan, 
berriz, Lehen Hezkuntzako 1. 
mailatik 6. mailara bitarteko 
haurrek hartzen dute parte.

Izena bi modutara eman dai-
teke: bakarka (bakoitzak bere 

aurrematrikula bete eta zozke-
tarako zenbaki bat izango du) 
edo  binaka (bi lagunek elkarre-
kin izena eman dezakete, baina 
bakoitzak bere aurrematrikula 
bete beharko du, nahiz eta tal-
dekidearen izena jarri). Ardu-
radunek argitu dutenez, “izen-
ematea binaka egiten dutenen 
kasuan, bi izenak zenbaki baka-
rrarekin sartuko dira zozketan 
(alfabetikoki aurrenen dagoen 
abizena sartuko da zozketan) 
eta, emaitzaren arabera, biek 
plaza lortuko dute edo batek 
ere ez”. Eskaintza osoa, txan-
dak,prezioa...  Udalaren web 
orrian, Kultura azpiatalean ikus 
daiteke.

Maiatzaren 3an hasiko da 
udaleku irekietarako izen-ematea
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DENBORAPASAK



33…eta kitto!
1184. zenbakia

DENBORAPASAK
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Aixolako urtegia lainopean. PEDRO ARRIOLA
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BARIXAKUA 23

BARIXAKUAK JOLASIAN
17:00 Jolasak HH eta LH 1 eta 
LH2ko familientzat . 
..eta kitto!-ren eskutik. Urkizun.
GAZTE TOPAKETAK
17:30 Topaketen irekiera.  
18:00 Gazte topa eta argaz-
kia. 18:30 Elkar ezagutza eta 
jolasak- 20:00 Dokumentala: 
Gaztetxea.
ANTZERKIA
19:00 ”Kasilda, bukatzen ez 
den sua” (Goitibera Antzerkia). 
10 euro, 7 euro Coliseoaren La-
guna txartelarekin. Coliseoan.

ZAPATUA 24

IBILBIDE HISTORIKOA
09:00/11:00 eta 11:30/13:30 
“II. Errepublikaren bihotza 
Eibarren”. Bisita gidatua, Jesus 
Gutierrezen eskutik. Izen-
ematea: kultura@eibar.eus / 
943708435
GAZTE TOPAKETAK
10:00 Gazteak txosnagunera. 
10:30 Hitzaldia: Klak gazte 
ahotsa. 12:00 Tailerra. 14:00 
Bazkaltzeko tartea. 16:30: Jola-
sak. 18:00 Kontzertuak: Harira, 
Julen, Hemen, Hazastarrak. 
20:00 Zumba feminista.
ARTISAU AZOKA
11:00/20:00 Eibarko Artisau 
Azoka. Untzagan.
ZAPATUKO IPUINA
18:00 “Ipuinekin jolasean”, Lur 
Kortarekin. Portalean.

DOMEKA 25

GAZTE TOPAKETAK
10:00 Mendi martxa (Urki-
zutik). Goian gazte topa eta 
argazkia. 14:00 “Desobedien-
tzia, hitzetatik ekintzetara” 
tailerra. 17:30 Generazioen 
arteko pikea. 19:00 Itxiera eta 
Eibarrera jaistea.

ASTELEHENA 26

BIDEO-FORUMA
18:30 Emakumeak historia egi-
ten: Billie Holiday. Portalean.

MARTITZENA 27

HITZALDI-TAILERRA
18:00/19:30 Merienda osa-
sungarriak egiten ikasteko 
saioa (Berbetan). Arrate Kultur 
Elkartean.

Apirila 23 / 29

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

JULIAN RUIZEN  
ARGAZKIAK  
(Portalea taberna)

GRACIA PUTZEREN  
ARGAZKIAK  
(El Ambigú taberna)

ERAKUSKETAK
Domekara arte:
“IBILGAILU ETA HEGAZKIN 
ERREPUBLIKANOAK” make-
ta erakusketa (Museoan)

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

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

JULIAN RUIZEN ARGAZKIAK  
(Portalea taberna)
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ZERBITZUAK

ESKELAK,  URTEURRENAK
ESKERTZAK...

jartzeko:

688 62 76 89

• Victor Herrera Herrera. 78 urte. 2021-4-14.
• Gojko Vucinic. 50 urte. 2021-4-15.
• Ione Miren Azkarate Zamakola. 53 urte. 2021-4-15.
• Iñigo Cisneros Berasaluze. 57 urte. 2021-4-17.
• Maria Rodriguez Borque. 95 urte. 2021-4-18.
• Antonia Txurruka Arriola. 92 urte. 2021-4-18.

Hildakoak

• Mariam Essabbar. 2021-4-10.
• Ziyad Soussi Tafraouti. 2021-4-12.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 23
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

ZAPATUA 24
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

ASTELEHENA 26
EGUNEZ | Morgado (S. Agustin, 3)

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

EGUAZTENA 28
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 29
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

BARIXAKUA 30
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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, URKO!!! 
Azkenian aillegau 
da zure eguna!!! 
Astelehenian 7 urte 
egingo dozuz-eta!  
Besarkada potolua 
Aner eta famelixa 
guztiaren partez!!!

Zorionak, ELENE, 
hillaren 16xan 
2 urtetxo bete 
zenduazen-eta. 
Musu potolo-potolua 
famelixako guztion 
partez.

Zorionak, IRATI! Gaur 
2 urte beteko dozuz-
eta! Musu erraldoi-
erraldoi bat famelixa 
guztiaren partez! 
Illargiraiño eta buelta 
maite zaittugu! 

Zorionak, LUCIA 
Zubillaga Etxebarria, 
neska haundi! Bixar 
4 urte egingo dozuz-
eta!! Patxo haundi 
bat etxekuon eta, 
batez be, Pablo zure 
anaixaren partez!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, MARKEL! 
Hillaren 21ian 11 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Telmoren partez.

Zorionak, MARKEL 
Lasuen, eguaztenian   
9 urte bete zenduazen 
eta. Patxo potolua 
aitatxo, amatxo eta, 
batez be, Anne-ren 
partez. Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, PAULA, 
hillaren 21ian 12 urte 
bete dozuzelako. 
Musu potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, NAIA, 
eguaztenian 9 urte 
egin zenduazen-
eta. Musu asko 
famelixaren eta, 
batez be, Irati zure 
ahiztiaren partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 24an: 16:00
• 25ean: 16:00

“¡Upsss! 2”
Zuzendaria: Toby Gemkel

1 ARETOA
• 24an: 16:00, 19:00
• 25ean: 16:00, 19:00
• 26an: 19:00

“Cuñados”
Zuzendaria: Toño Lopez

2 ARETOA
• 24an: 16:00, 19:00
• 25ean: 16:00, 19:00
• 26an: 19:00

“Mortal Kombat”
Zuzendaria: Simon Mcquoid

ANTZOKIA
• 24an: 18:30
• 25ean: 18:30
• 26an: 18:30

“EEUU contra B. Holiday”
Zuzendaria: Lee Daniels

Zorionak, MARKEL, 
mutil haundi, 
eguaztenian 9 urte 
egin zenduazen-eta. 
Musu asko zure lagun 
Naia eta Iratiren 
partez.

Zorionak, EKAIN!!! 
Domekan 2 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Jonen 
partez.

Ongi etorri, ELIXE!!! 
Eta zorionak aittari, 
amari eta, batez be, 
Pello eta Txomini.

Zorionak, OSKAR (martitzenian) eta NAHIA 
(atzo 12 urte). Ondo-ondo ospatu zeuen 
urtebetetziak. Musu haundi bana.
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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 nagusiak 
(ikastaro sozio-sanitarioa egiten) edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Ordutegi zabala. Tel. 634856651.

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

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Tel. 602407338.

 • Emakumea eskaintzen da sukaldari 
moduan (ertaineko titulua), nagusiak 
zaintzeko (ziurtagiri ofiziala) eta etxe-
ko lanak egiteko. Esperientziarekin. 
Tel. 647155908.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 
600073104.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko, 
etxeetan zein soziedadeetan. Exter-
na, orduka. Tel. 671763558. 

 • 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.

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

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
(Eusko Jaurlaritzaren tituluarekin) edo 

umeak zaintzeko, sukalde-laguntzai-
le bezala eta garbiketak egiteko. Tel. 
666197831.

 • 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 
13:00era. 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.

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

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 eskolako parkean. Bateron 
batek aurkitu badu, mesedez deitu. 
Tel. 666195711 eta 618286985.






