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Astean esanak

Oharra

“Erropa marka baliotsuena Nike kirol marka da, azken zazpi urteetan bezala: 25.920 milioi euroko balioa ematen diote. Markarik
baliotsuenetan bigarrena Italiako Gucci da, luxuaren atalean, eta
hark 13.280 milioi euro balio du. Lehen bostak kirol markak eta
luxuzkoak dira. Hirugarren tokian Frantziako Louis Vutton dator,
laugarren Alemaniako Adidas dago, eta bost baliotsuenen zerrenda Frantziako Chanelek osatzen du. Seigarren lekuan azaltzen da
Zara espainiarra, pret-a-porter erroparen erregea. Haren atzetik,
erropa merkea saltzen duen beste kate bat dago, Japoniako Uniglo,
zerrendako hamar lehenen artean azken urtean galerarik izan ez
duen bakarra. Zortzigarren lekua erropa merkearen beste kate batentzat da, Suediako H&M markarentzat. Baina azken biak luxuan
jarduten dira: Cartier eta Hermes frantziarrak”.

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko orduan
gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da. Gutun guztiak
sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. Horrez gain,
nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Luzera
hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori
beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu
iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko bertan
kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik.
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso eta orden
horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke (Urkizu,
11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

XABIER MARTIN, ekonomilaria

Erredakzioa

"80ko hamarkadatik bikien jaiotze-tasa mila erditzetik 9 izatetik
12 izatera igaro da. Datu hori aintzat hartuta, munduan jaiotako
42 haurretatik bat bikia da, Oxford-eko Unibertsitatearen arabera,
bikien jaiotzak, bataz beste, %30 hazi dira. Hazkunderik handienak Europan, Iparraldeko Amerikan eta Ekialdeko Asian gertatu
dira; hazkunderik handiena Grezia, Danimarka eta Hego Korean
izan da. Jakinda ere Afrika eta Asia artean munduko erditze bikoizti guztien %80 gertatzen dela, eskualde garatuenean izan dira
hazkunde handienak, nagusiki ugalketako eta ugalkortasuneko
eskuharzte medikuak ugaritu egin direlako”.
HUMAN REPRODUCTION aldizkaria

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NAUSIN.- Nagusiena, adinez zaharrena. “Zu nausiña izanda, bestieri gaizki erakusten diharduzu”.
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Gazte Koordinadora Sozialistak
jardunaldiak antolatu ditu

Rosa Martinez-Alcocer aktore,
hezitzaile eta ekoizlea hil da
>>> Eguaztenean hil zen Rosa
Martinez-Alcocer aktore eibartarra, 54 urterekin, gaixotasun
azkar baten eraginez. Antzerkigintzari lotutako bizitza izan da
berea: aktore modura aritzeaz
gain, aktoreak hezitzaile- eta
ekoizle-lanak ere egiten zituen
Iris Teatrorekin azken urteotan
eta Berrizen Txintxaun Kolektiboa sortu zuen.
Urte luzez Durangon bizi izan
zen eibartarra Geroa antzerki konpainia historikoko kide

izan zen eta han eman zituen
lehen pausoak antzerkigintzan,
80ko eta 90eko hamarkadetan,
“Doña Elvira, imagínate Euskadi” eta “Muerte accidental de un
anarquista” lan arrakastatsuekin. Orain dela lau urte Frida
Khaloren azalean sartu zen eta
Eibarko Antzerki Jardunaldietan emanaldi bikaina eskaini
zuen herrikideen aurrean, Coliseo antzokian. Azken agurra
atzo eman zitzaion, San Andres
elizan. Goian bego.

>>> Deba Bailarako Gazte Koordinadora Sozialistak
(GKS) “Debabarreneko jardunaldiak” egingo ditu maiatzean.
Egitaraua datorren barixakuan
hasiko da: “Gazte kriminalizazioa eta kontrol soziala” izenburuko hitzaldia eskainiko dute
GKSko kideek, 18:30ean, Ermuko Lobiano kultur gunean;
eta maiatzaren 13an, eguenean,
“Pobreziaz eta etxebizitzaz
hausnartzen” hitzaldia emango dute Gasteizko Etxebizitza
Sindikatuko eta IAko kideek,
18:00etan, Eibarko gaztetxean.

Burgosko
Prozesuari buruzko
dokumentala
>>> Maiatzaren 8an, zapatuan,
10:00etan Burgosko Prozesuari
buruzko dokumentala eskainiko dute Eibarko Gaztetxean.
Gainera, ikus-entzunezkoaren
ondoren, Josu Ibargutxirekin
solasaldia egingo da. Ibargutxi
Burgosen auzipetu zituztenen
talde-kidea izan zen eta Segoviako iheseko protagonistetako
bat, besteak beste.

Astelehenean hartu zuen zinegotzi
kargua Ander Curiel Ayusok

Arima Galduak taldeak donazioa
egin dio Eibarko AECC elkarteari
>>> Arima Galduak Jugger
taldeko kideek minbiziaren
aurkako borrokan laguntzeko
musuko guztiak saldu dituzte
eta, horri esker lortu duten dirua (100 euro) Eibarko AECC
minbiziaren aurkako elkarteari eman diote, egiten dituzten

jarduerak antolatzeko gastuei
aurre egiten laguntzeko. Argazkian, Arima Galduak taldeko
Jessica Ots eta Rousse García,
M. Amor Arakistain Minbiziaren Kontrako Elkarteko presidentearekin, elkarteak Ardantzan duen bulegoaren parean.

>>> Astelehenean modu telematikoan egin zen apirileko ohiko udalbatzarrean hartu
zuen zinegotzi kargua Ander
Curiel Ayuso gazte eibartarrak.
Miguel de los Toyosek dimisioa
eman eta gero, PSE-EE alderdiaren udal taldean sortutako
hutsunea beteko du Curielek.
1996an Eibarren jaioa, Curiel
komunikazioan graduatua da
Deustuko Unibertsitatean, eta
kirol-kazetaritzan aritu da lanean, As eta Diario Vasco egunkarietan. Horrez gain, Cadena
Ser eta Radio Marca irratietako kolaboratzailea da azken 3
urteetan. Bestalde, oso gazte

zela, 14 urterekin hasi zen boluntariotzan, herriko talde ezberdinetan laguntzen.
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AUTUAN
HAMAIKAGARAK
SINADURAK BILDUKO
DITU DEPORREN

Gure Eskuk eta Euskal
Herriko beste 23 eragilek
erreferendumaren aldeko
sinadura bilketa jarri dute
martxan. Orain dela egun
batzuk Untzagan mahaia
ipini zuten, baina eibartarrei
jakinarazi nahi diete aurrerantzean ere izango dutela
sinatzeko aukera, Klub
Deportiboan martitzen eta
eguenetan egongo dira eta,
18:00etatik 20:00etara.

Zozketatu dituzte Ignacio
Zuloagak margotutako
28 koadroren kopiak
>>> Eibarko zenbait erropadendatan egon ziren Zuloagaren 28 koadroren kopia baimenduen zozketa egin zuten
eguaztenean, udaletxeko pleno
aretoan. Bertan egon ziren Jon
Iraola alkatea, Belen Méndez
de Vigo Elikagaien Bankuko
presidentea, Idoia Sarasketa
Ego Ibarrako batzordeburua,
José María Beitia eskualdean
Bankuak duen ordezkaria
eta Josu Mendicute, Isabel
Fernández eta Gorka Errasti
zinegotziak. Zozketarako txartelen salmentari esker batu diren 2.000 euroak Gipuzkoako Elikagaien Bankuarentzat
dira, behar dutenei laguntzen
jarraitzeko.
Elikagaien Bankuko eskualdeko ordezkariak atera zituen
saritutako zenbakiak boto-ontzi batetik eta hauek izan dira
koadro bakoitzari esleitutako
zenbakiak: Madame Malinowskaren erretratua, 00538;
Jesukristo odoletan, 08256;

Monje domingotarra, 00501;
Bodegoia-Madariak, 03275;
Adela de Quintana andrearen
erretratua, 02807; Dantzaria,
05642; Oterito, 01339; Pablo Uranga pintatzen, 00011;
Mathie de Noaillesen kondesaren erretratua, 04795;
Anderea eguzkitakoarekin,
01348; Mademoiselle Souty
á la garçon, 05353; Ramon
Suarez mutikoa, 00891; Segoviako etxe zaharrak, 05501;
Lolaren burua, 00883; Ortega
y Gasseten erretratua, 00044;
Valentine Dethomasen erretratua, 00058; Plácido Zuloaga
bere tailerrean, 00080; Lolita Muth Ben Maacha, 01501;
Ignacio Zuloagaren autoerretratua ehiztari jantzita, 02759;
Autoerretratua, 06001; Campo
Alegreko kondearen erretratua,
05771; Larrapidi biolinistaren
erretratua, 00869; Untzagako
zezen korrida, 00508; Errioxako paisaia, 00762; Toledoko
ikusmira, 04055; Nire lehen-

gusinak, 08272; Urkizuko iturria, 08321; eta Balenciaga pintorearen erretratua, 05664.
Saritutakoek udaletxeko 2. solairuan (Ego Ibarra) jaso ahal
izango dute koadroa, apirilaren 30etik aurrera (astelehenetik barixakura, 09:00etatik
13:00era). Koadroak jasotzeko
epea apirilaren 30etik maiatzaren 15era bitartean izango da.
Zozketa hasi aurretik alkateak gogora ekarri zuenez,
“erakusketa hura margolari eibartarraren jaiotzaren 150 urteurrenean egin zen, haren lana
ezagutarazteko eta osasun-krisiko sasoi honetan merkataritzaren alde egiteko”. Dendetako
eskaparateetan ikusgai egon ziren margolanen izena asmatzen
zuten bezeroak erosketa-txartelekin saritzeko, urte amaieran
zozketa egin zuten iaz.
Ekimenak oso harrera ona
izan zuela ikusita, Udalak, beste urrats bat eman nahian, hitzarmena sinatu zuen Elikagaien Bankuarekin, koadroak
erakunde horren eskuetan lagatzeko eta dirua batzeko kanpaina garatzeko. Ekitaldian,
Elikagaien Bankua une latz
hauetan egiten ari den lanaren
garrantzia azpimarratu zuten.

AZKEN OSTIRALA ETA
EUSKAL HERRIKO
TONTORREN IGOERA

Espetxean larriki gaixorik
dauden presoak gogora
ekartzeko manifestazioa
egingo da gaur, 19:30ean
Untzagatik abiatuta. Eibarko
Sarek herritar guztiak parte
hartzera deitu ditu. Bestalde, Izan Bidea dinamikak
martxan jarraitzen duela
gogoratu nahi dute, “ eta,
orain dela hilabete batzuk
esan genuen bezala, maiatzaren 8an milaka pertsona
Euskal Herriko 650 mendi
ezagunenetara joango
garela”. Eibarren, goizeko
10etan Urkizun elkartu
eta Kalamuara igoko dira,
12:30ean taldeko argazkia
egiteko. Ekimenari buruzko
informazio guztia 650tontor.
sare.eus web orrian dago
eskuragarri eta bertan eman
ahal izango da izena.
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TUTULUMENDI

Idurre Iriondo

Ekintzaileentzat
dirulaguntzak eskatzeko
epea maiatzaren 14ra arte
egongo da zabalik
>>> Lanbide Euskal Enplegu
Zerbitzuak ekintzaileei zuzendutako dirulaguntza deialdia
egin du eta zabalik dago laguntza horiek eskatzeko epea. Debabarrenean Debegesak kudeatuko ditu dirulaguntzak eta
eskabideak aurkezteko epea
maiatzaren 14ra artekoa da.
Lanbidek, Debegesarekin
elkarlanean, 45 dirulaguntza
(63.000 euro guztira) bideratuko ditu eskualdean. Horietako
25 enpresa ideia bat garatu nahi
duten ekintzaileentzat izango dira eta, banatuko dituzten
beste 20 dirulaguntzak, berriz,
ekintzaileek enpresa-proiektu
berriak abiatzeko izango dira.
Dirulaguntza horiek eskuratzeko ezinbesteko baldintza da
langabezian egotea.
Laguntzen zenbatekoari begira, negozio ideia lantzeko
laguntza, gehienez ere, 1.000
eurokoa izango da sustatzaile
bakoitzeko. Enpresa-proiektu
berriak martxan jartzeko, berriz, gehienez ere 1.500 euroko
laguntza emango zaio sustatzaile bakoitzari. Zenbateko

hauek %15 handituko dira,
sustatzailea 18 urtetik gorakoa eta 30 urtetik beherakoa
bada (eskaera aurkezten duen
unean), eta beste %15 emakumea bada.
Eskaerak Debegesan aurkeztu behar dira edo Internet bitartez, ekintzaile@debegesa.eus
helbidean. Eskabide-orria debegesa.eus helbidean eskuratu
daiteke. Informazioa eskatzeko
deitu 943 82 01 10 telefonora
edota ekintzaile@debegesa.eus
helbidera idatzi daiteke.

Untzaga inguruan asteburuoro
gertatzen denarekin haserre
>>> Aurreko asteburuan Untzaga eta Txaltxa Zelai inguruan
gazte mordoa inolako distantziarik zaindu gabe bildu zirela
eta, Alkateak “erantzukizunez”
jokatzeko deia egin du. Askotan
errepikatzen den gertaera hori
saihesteko asmoz, Udaltzaingoarekin bilera ere egin du.
Horrez gain, asteburuoro
Untzaga zaborrez beteta geratzen dela eta, inguruko bizilagunak haserre daude. Erredakziora bidalitako idatzian
diotenez, “asteburuoro berdin,
irudi hauetan ikus daiteke nola
geratzen den Untzaga plaza
zapatu gauetan eta, ondoren,
nola aurkitzen dugun domeka
goizetan, garbitzaile-brigadari esker. Zerbait egin behar-

ko litzateke, ez du balio esatea
‘gero garbitzen dutenez…’. Ez
da inoiz gaur egun bezainbeste
hitz egin, eskola nahiz hedabideetan, planeta zaintzeari buruz. Zertarako? Hain zaila al da
litxarreriak jan-edan ostean,
bakoitzak bere zaborra batu
eta zakarrontzira botatzea?”.

Eibarko pentsionistek bankuen
kontrako mobilizazioa deitu dute
>>> Eibarko Pentsionista Taldeak deituta, astelehen eguerdian bankuen kontra mobilizatuko dira, “bankuetako ilara
luzeengatik eta neurrigabeko
komisioengatik protesta egiteko”. Eibarren ez ezik, Euskal
Herriko Pentsiodunen Mugimendua osatzen dutenak mo-

bilizatuko dira Hego Euskal
Herriko lau hiriburuetan eta
65 herritan, “adineko pertsonek
eta pentsiodunek beraien dirua
finantza-erakundeetan sartzeko dituzten zailtasunak salatzeko”. Azken urteotan “geroz
eta zerbitzu eskasagoa” ematen
dutela pentsatzen dute.

…eta kitto!
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Nondik datorkizu musikarekiko, eta, batez ere, gitarrarekiko
zaletasuna?
16 urte nituela hasi nintzen gitarra jotzen. Hasiera batean,
nire kontura, “txapuzillak” egiten nituen musika tresnarekin,
eta akorde batzuk ikasteko gai
izan nintzen. Ondoren, eskolan fraideek bi aukera eman
zizkiguten: judoa, batetik, eta
gitarra, bestetik. Nik ez nuen
zalantzarik izan, eta musikaren
arloa hautatu nuen. Gitarrako
oinarrizko ezagutza lortu nuenean, kontzertu eta festibaletan
jotzen hasi nintzen.

Argazkia. MALEN ILLARRAMENDI

“Lan asko egin
dut nire bizitza
osoan, oso
langilea izan
naiz”
FERNANDO IRUSTA
Gitarra-jotzaile eibartarra

Erretiratu berri den gitarra-jotzaile eibartarra da
Fernando Irusta. Ibilbide luzea egin du bai profesionalki
eta baita pertsonalki ere bere bizitza osoan. Zortzi
urtean zehar egon zen Valladolideko “Hermanos de San
Juan de Dios” eskolan barneko ikasle, bere beharretara
egokitzen zen hezkuntza jasotzen. Eibarrera bueltatu
zenean ekin zion gitarra ikasteari eta lanari.

Nola garatu duzu zure arlo profesionala gitarra jole moduan?
Valladolideko eskolan nengoela
egin nituen gitarrarekin lehen
urratsak, baina Eibarrera bueltatu nintzenean hasi nuen benetan gitarrarekiko ikaskuntza.
Nire lehen irakaslea “Segales”
izan zen, Isasin bizi zen gizona;
ondoren, Txikito de Eibar kaleko beste irakasle batekin eman
nituen urte batzuk; handik, Urkiko etxeetara mugitu nintzen,
“Garate” irakaslearengana; azkenik, Errebal kalean zegoen
Musika Eskolan hasi nintzen;
eta, lekuz aldatu zenean, Portaleko eskolan egon nintzen 10
urtean, Ana Caballero irakaslearekin. Gaur egun, Untzagako jubiletxeko gitarra-taldean nago.
Eibarko Musika Eskolako Mariachi taldeko kide izan zara.
Orain dela lau urte desagertu
zen taldea, eta sekulako pena
sentitu nuen, oso gustura ibiltzen nintzelako bertan musikaz
gozatzen. Musikariak polikipoliki taldea uzten hasi ziren;
batzuk Eibartik kanpo bizitzera
joan zirelako, eta beste batzuk,
aldiz, lanean hasi eta denbora
faltagatik.
Urte askoan egin duzu lan erretiratu aurretik, ezta?
Eibarrera bueltatu eta nire aitaren tailerreko biltegian ibili
nintzen kaxak grapatzen 33 urtean, eta, ondoren, Soraluzeko
Gol enpresara bidali ninduten.
Lan asko egin dut nire bizitza
osoan, oso langilea izan naiz.
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Zein da zure egunerokoa?
Astea ondo planifikatuta daukat, nire zeregin guztiak egin
ahal izateko. Jubiletxean gitarra ikasteaz gain, matematikako eta lengoaiko klaseetara ere
joaten naiz, eta etxerako lanak
bidaltzen dizkigute. Beraz, arratsaldero bidalitakoak egiten
ditut: astelehenetan errepaso
eguna izaten dut; martitzenetan gitarrako klasea prestatzen
dut; eguaztenetan matematikako ariketak egiten ditut; eguenetan falta zaizkidan etxerako
lanak amaitzen ditut, eta, barixakua libre izaten dut. Horrez
gain, goizetan ibiltzera irteten
naiz, normalean Txonta-Urki
bidea egiten dut.
Zer egiten duzu zure denbora librean?
Ahal dudanean nire anaiaren
etxera joaten naiz Donostiara bisitan, asko gustatzen zait
plan hori: pasioak eman hiriburuko kaleetatik, hondartza
ondotik, terraza batean zerbait
hartu… Eibarren geratzen naizenean, nire lagunak diren Iñigo eta Ignaziorekin elkartu eta
plan ezberdinak egiten ditugu:
Unbera oinez igo, Elgoibarreraino bidegorrian joan, Dos de
Mayo kalean tortila-pintxoak
jan… Oporretan hirurok batera joan ohi gara Errioxako
Santo Domingo herrira.Horrez gain, egunero joaten naiz
arratsaldeko 7etako mezara
laguntzera.
Futbolzalea zara? Nola ikusten duzu Eibarko FT egun?
Asko gustatzen zait Eibarko partiduak ikustera joatea Ipuruako zelaira. Duela
gutxi proposamena jaso dut
Atzegi Elkartetik. Izan ere,
“peña” moduko bat sortuko
da ezgaitasuna duten gazteen
taldea animatzeko (Eibarko
Liga Genuinea), eta ni talde
horretan egotea nahi dute.
Oso pozik nago jasotako proposamenarekin. Nahiago dut
egungo egoerari buruz ez hitz
egin, egoera txarrean gaude
eta. Denok daukagu salbatuko
den itxaropena, baina…. Zaila
ikusten dut.
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Aldaketaren Maiatzaren Lehena
Bihar ez dugu hilabetez aldatuko bakarrik. Langileen Nazioarteko Eguna dugu biharkoa eta sindikatuek
aldaketarako baliatu nahi dute. Pandemiak langile-klasearen arazoak gehiago azaleratu ditu eta sindikatuek kaleak
hartuko dituzte bihar Euskal Herri osoan, aldaketa kalean hasi nahi dutelako. Eibarko kaleetan ere egingo dituzte
mobilizazioak.

L

AB izan da Eibarren manifestazioa deitu duen sindikatu bakarra. Mobilizazioa Untzagatik abiatuko da
12:00etan eta, Eibarko Ernaik
jakinarazi duenez, Gazte Blokea
ere egongo da, herriko gazteei
parte hartzeko gonbitea eginez.
LABek ‘Aldaketa da aukera.
Zaintza, lana, bizitza, herria!’
goiburua erabiliko du aurten,
eta Maiatzaren Lehena, zabalik
dauden borrokak aitortzeko ez
ezik, etorriko diren mobilizazio
eta greba berriei indarrez ekiteko baliatu nahi dute. “Egun
bat dugu aldarrikapenerako eta
klase harrotasuna erakusteko”,

adierazi zuen Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak
Maiatzaren Lehenerako prestatutako ekintzen aurkezpenean,
“sistema honi ezin zaio eutsi, ez
sozialki, ez ekologikoki. Aldaketak saihestezinak dira; jokoan
dagoena, eztabaidagai dagoena,
aldaketa horiek zein norabidetan egin behar diren da, eta
horretara bideratu behar dira
politika publikoak. Kapitala
edo bizitza aukeratu behar da”.
Deba Bailarako Kontseilu
Sozialistak, bestetik, Bergaran egingo du manifestazioa,
18:30ean, “emakume langileon interesen defentsan, lan-

LAB izango
da Eibarren
manifestazioa
egingo duen
sindikatu
bakarra; bihar,
12:00etan

gile elkartasuna eraikitzen jarraitzeko eta ikasle langileon
eskubideen defentsan, besteak
beste”, adierazi dutenez. ‘Klase
gorrotoa antolatu!’ da erabiliko
duten goiburua.
ELA Hego Euskal Herriko
hiriburuetan
ELAk Hego Euskal Herriko
hiriburuetan egingo ditu mobilizazioak. ‘Aldaketa garaia
da’ izango da erabiliko duen
goiburua, lan-erreformaren
indargabetzea eta zerga sistemaren erreforma ardatz hartuta. Pentsio publikoen alde
egiteko eta lan erreforma in-

…eta kitto!
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dargabetzeko sasoia da euren
ustez, “lan-hitzarmenak bertan
negoziatzeko aukera izateko
eta enplegua suntsitu ordez
salbatu dadin”.
Aldaketa lortzeko presioa
egiten jarraitu behar dela uste
du ELAk, “bai kalean, baita
lantokietan ere”, esan dutenez. Horregatik, lehen aldiz,
Hego Euskal Herriko lau hiri-

buruetan egongo dira. Bilbo,
Donostia eta Iruñeako manifestazioak 11:30ean abiatuko
dira, eta Gasteizekoa ordu erdi
lehenago, 11:00etan.
ELAren ustez, “zirt edo zart
egiteko garaia da. Datozen aste
eta hilabeteetan hartuko diren
erabakiek markatuko dute
krisialdiari zer nolako irteera
emango zaion”.

UGT eta CCOO elkarrekin
UGT eta CCOO sindikatuek
EAEko hiriburuetan manifestazioak antolatu dituzte ‘Orain, betetzeko unea da.
Langile klaseari zor diogu’ goiburuarekin. Bilboko martxa
11:30ean hasiko da Jesusen
Bihotza plazatik, Donostikoa
ordu berean Alderdi Ederretik
eta Gasteizekoa ordu erdi ge-

roago. 12:00etan, Andre Maria Zuriaren plazatik
Sindikatu bien ustez, Espainiako Gobernuan dauden
PSOEk eta Unidas Podemosek gauzatu gabe duten agenda-soziala martxan jartzea
berebizikoa da. “Horretarako,
pertsonak lehenetsi behar dira
herrialde honen berreraikuntza
politiketan”, diotenez. ■
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Eibart azoka. MALEN ILLARRAMENDI

Eibart, azoka baino gehiago
Aurreko zapatuan egin zen Eibart elkartearen eskutik Eibarko Artisau Azoka Untzaga plazan. Arazoak arazo,
azkenean jatorri ezberdinetako bederatzi postuk hartu dute parte aurtengo edizioan. Bitxiak, haurrentzako eta
nagusientzako erropak, poltsak, artilezko panpinak, osagarriak, ispiluak… izan dira, besteak beste, produktu
gozagarrienak.

E

ibart Azokaren helburu
behinekoena bertako artisauek bisitariei eskuzko
lanaren balio erantsia erakustea da, Eibarko saltoki txikien
erosketa sustatze aldera.
Antolatzaileen asmoa herritarrak erosketak bertako
eta artisautzako puntu batean
egitera gonbidatzea da, betiere
kalitate eta benekotasunezko
produktuak eskaintzea oinarri izanda.

Hartara

Artisau-lanak egiten dituzten
Eibarko sortzaileen jardunari
plataforma bat eskaintzeko asmoz orain dela hamabost urte
sortutako elkartea da Eibart.
Ordutik Elkartearen jarduera nagusia artisautza-azoken
muntaia da.
Egungo egoerara egokitzen
dakien azoka
Urtero-urtero, maiatzeko azken asteburuan Euskal Jaiko

Pott keramika

azoka antolatzen dute Eibarren, baina aurten, osasunegoerak behartuta, bestelako
planifikazioa egin behar izan
dute. Izan ere, unean uneko
egoerara egokitu behar izan
dira azokak segurtasun-eta
higiene-neurriak betetzeko.
Bederatzi postuek elkarren arteko distantzia bermatu dute
Untzaga plazan, eta erosleei
guztiz esperientzia segurua
bermatu diete uneoro.

Kilikilima

…eta kitto!
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Eskusutxo y Avelina

Agtz Prints

Eguzkilore

Darama

Eskulan

Igor Unanue

Aurtengo edizioa
Goizeko 10:00etatik hasita
eta 20:00ak bitartean egon
zen martxan azoka, eta hamar
artisauk hartu zuten parte, bederatzi postutan banatuta: Eskulan, Hartara, Eskusutxo,
Avelina, Kilikilima, Darama,
Pott keramika, Eguzkilore,
Agtz Prints eta Igor Unanue.
Saltzen ipinitako artikuluen
eskaintza oso zabala izan da:

Artisauek
bisitariei
eskuzko lanaren
balio erantsia
erakustea izaten
da helburua

ehun-gaiak, zurezko artisau
lanak, zilarrezkoak, zeramika-lanak, larrua...
Antolatzaileek diote “oso
pozik” daudela Azokak aurrera egin duelako egun bizi
dugun egoera aintzat hartuta. Gainera postuetako baten
arduradunak, Isabel Orozko,
dioskunez “Eibarren Artisau
Azokak beti dauka harrera
ona, eibartarrak oso fidelak
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izan ohi dira artistekin”. Honela gehitu du: “Bai ni eta baita beste postuetako saltzaile eta artistak ere oso pozik
gaude zapatuko salmentarekin. Nahiz eta haize-boladek
hasiera batean buruhausteak
ekarri zizkiguten, arazoa konpondu eta erosle zein bisitari asko hurbildu zitzaizkigun
gure produktuak ikusi eta
erostera”. ■
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Uztailak 18,
Santa Marina
Otxandioko jaiak ziren eta amandrearen
etxean zeuden gerra hasi zenean.
Bilboko lagun bat ere beraiekin zegoen.
Santa Marina egunean ama eta Bilboko
laguna plazara joan ziren; Begoña, anaia
txikia eta amandrea, berriz, etxean.
Bonbardaketa hasi zenean, altzoan anaia
hartu eta, baratzak zeharkatuz, beste
baserri bateko kortan babestu ziren.
Bitartean ama plazan, eta amandrea
falta.

Hiria altxatuen esku jausi baino pare bat egun lehenago, apirilaren 24an eta 25ean, Alemaniako
Condor legioko eta Italiako abiazioek Eibar gogor astindu zuten.

Begoña Zaldibar
Oianguren
(1926 – 2016)

e

ibartarren

Otxandion jaio arren, Bilbon bizi izan zen. Gerra Zibilean, Ingalaterrara La Habana barkuan ihes egin zuten umeetako bat
izan zen. Southamptoneko kanpalekuan eta Madres Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús eskolan egon zen. 1938an
itzuli zen handik eta 1948an Eibarrera etorri zen bizitzera, aita
eta anaia Star fabrikan baitzebiltzan lanean.

Begoña Zaldibarri grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa
“[Zu akordatzen zara gerria hasi zanian nun zegozen?] Bai, ni Otxandixon. [Ta zelan gogoratzen
dezu?] Ba, gogoratzen dot, buff… Nere amandriak euken etxe txikitxo bat, ez basarrixa ez kalekua, eta
nere amak Bilbotik eruan eban lagun baten loba bat jaixak pasatzen. Ze, Otxandixon, Santa Marina
da 18 de julio… casualidad. Eta guk, bueno, gure amandriaren etxia, esto, elizaraiño, kilometro bat.
Baiña guk esaten genduan kalia, a la calle. En lugar de, aquello era el barrio y lo otro la calle. Eta nik,
nere neba neuken nerekin, a la plaza. Baiña nik kopetak neukezan luziak eta amak esan estan “buuu,
zu orraztu orduko bapez!”. Eta hango neskia, bueno, neskia, harek ya eukezan 18 urte, ta nere ama jun
ziren plazara. Ni geldittu nintzen nere anaiarekin etxian, ta amandria. Ta, halako baten, bonbardeua, o
sea… [Golpe de estado edo…] Noo, bombas! Y yo salí, y le cogí a mi hermano (…) Los aviones empezaron a echar una serie de bombas, y yo con mi hermano, por todas las huertas, a otro caserío más arriba
(…). Nos metieron en la cuadra, porque arriba había hierba, que habían recogido ya para el invierno, y
decían que así, si entraban allí las bombas, no arderían (barreak)”.

…eta kitto!
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Gudarien
Batailoia, frentea
Elgetan, Eibarko
bonbardaketa

Apirilaren 24rako ofizialki ebakuatuta egon arren, hurrengo egunean Italiako hegazkinek 100
kiloko 21 bonba eta 50 kiloko 103 jaurti zituzten Eibar gainean, 1.500 metroko altueratik.

Imanol Santanderren hartu zuten
prisionero. Gero Batallón de
Trabajadoresen ibili zen. 15 urte zituen
baina Gudarien Batailoian parte hartu
zuen (Ibaizabal). Elgetako frentean.
Apirilaren 25ean Eibar babestera jaitsi
ziren, baina herria hartuta zuten.

EIBARKO UDAL ARTXIBOA

Imanol Ortiz de Zárate
Arrinda
(1921 – 2010)

a

hotan

Aita eta ama Abadiñokoak ziren, baina aitak Eibarren egiten
zuen lan. Imanolek 7 urte zituenean familia osoa Eibarrera
etorri zen bizi izatera, Errebal kalera. Gaztetan boxeoan egiten
zuen eta Eibartik kanpo hainbat plazatan erakutsi zuen bere
gaitasuna. Gerra sasoian gudariekin batera borrokatu zuen
frente desberdinetan. Pelotazale amorratua ere izan zen.

Imanol Ortiz de Zárateri grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa
“[Zu, baiña, oso gaztia ziñan orduan?] Bai ba, gaztia bai, baiña ni be urtenda hor ibili nintzan frentian Asturiasen ta Santanderren harrapau naben prisionero. Luego en Trabajadores y anduve por ahí
yo también con el fusil y ¿qué te crees, pues? Joven si, quince años, pero ahí dieciséis luego y cuado
terminó diecisiete o… [Amuategixan egon ziñan zu?] Ez, ni partido nazionalistakuan ibili nitzan. Batallón de gudaris, allí había… Estos de Amuategi eran socialistas (…) [Baiña Eibarren egon ziñan zu
akuartelauta?] Ez, Eibarren ez. Eibar bueno, Elgetako frentian bai, hor bai. Baiña Eibarren ez. Bueno,
Eibarrera bajatu gero azken orduan, el día 25 de abril bajatu Elgetako frentetik eta eskoletan, sartu
geure utensiliuak eta epe! Que hay que defender Eibar… Eee! ¡Qué va! Hartuta euken, sartuta e(g)uazen zeretik… Durangon ya Oizera ta bueno...Salimos de aquí a Ermua, y Trabakua, a Bolíbar, y de Gernika el día del bombardeo de Gernika y así pasamos, pero todo…E(g)on giñan hemen azken ordu(a)
n. Ta bonbia hor jausitxa be bai Untzagan, zerian, Casa del Pueblo onduan, ta Txomiñeneko kontra
hortxe jausi zan bonba bat eta hor hil zi(r)en ehun ta piku persona edo…una tonelada y media o, una
bomba… ”.

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

Lubakiak.

5. TXANGOA: Elgeta-IntxortaTrintxerak-Asentzio-Elgeta
Oraingoan proposatzen dugun txangoa zirkulu itxurako irteera da, Elgetako lurretan egitekoa. Askotariko paisaiak
eta zuhaitzak ikusi ahal izango ditugu eta, horrez gain, berreraikitako Intxortako trintxera edo lubakiak bisitatzeko
aukera izango dugu, Euskal Herrian bizi izandako Gerra Zibilean agertoki garrantzitsua bihurtu zen ingurunean,
ahaztu barik Asentzioko parkeko mahaiek eta iturriak eskaintzen diguten gozatzeko paradarekin.

E

lgetatik Salbador kaletik
irtengo gara, udaletxeari bizkarra emanez, eta
Kanpazarrera doan errepidearekin egingo dugu topo, hura
gurutzatuko dugu aurrean dugun hormigoizko pista hartzeko. Bertatik igotzen hasita,
lehenengoko gurutzebidean
eskumara joango gara Anzuategi baserrietara markatzen
duten seinaleei jarraituz, zuri
eta hori koloreetakoei. Gure
eskumara dagoen lehen ba-

serrira heldu baino zertxobait
lehenago, gure eskumara hori
ere, zuhaitz koniferoen artean
gehien hazten den sekuoiaale bikainaren aurrean izango gara.
Bide zabaletik igotzen jarraituta, beti ere zuri-horizko
pinturei segika, pinudiez aparte bi pagadi eder ere gurutzatuko ditugu; hori bai, goiko
aldean baliteke lokatz pixka
bat ere aurkitzea aurreko egunetan euririk izan bada.

Intxortako gaina,
743 metrorekin,
izango da
txangoaren
punturik gorena,
bere haizeorratzarekin

Baserria atzean laga dugunetik kilometroa osatu dugunean,
behin basotik irtenda, bidegurutz zabal batera iritsiko gara,
hor ezkerrera hartzeko; oraingoan pintura zuri-horiak ahaztu eta pista zabaletik jarraituko
dugu igotzen. Bertatik 250 metro eginda ezkerrera doan bidea
hartzeko aukera izango dugu,
justu aurrean duguna baino
errazagoa dena handik gertu
dugun Intxortako gainera igotzeko. 743 metrorekin horixe

…eta kitto!
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Asentzioko putzua.

Asentzio ermita.

izango da txangoaren punturik gorena, haize-orratz batek
koroatzen duen gune irekira.
Antenaren ondotik abiatuta
Jarraian jaisten hasiko gara
beste alderantz, daramagun
norabideari eutsiz, eta azkar
batean zelaigune antzerakora helduko gara; hortik gure
eskumara dagoen bide argia
hartuko dugu, bertatik jaisten jarraitzeko. Beherago, gurutzebide batean, ezkerrera
doan bidea hartuko dugu eta,
orain berriro, marka zuri-horiekin egingo dugu topo, ber-
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tatik segitzeko Elgetaraino.
Pagadi dotore batetik jaitsi
eta gero, eta trintxeretara iritsi
aurretik, hurritz baso txiki bat
gurutzatuko dugu: oso gutxi
ditugu inguruan eta merezi
du berarekin gozatzea.
Kanpazarrera doan errepidea ikusten dugunean eta
bertara heldu aurretik, trintxeretara igotzen duen pista
izango dugu ezkerrean. Hor
dugu aukera igo eta pasealdia
egiteko inguru horretan. Gero
jaitsi eta, errepidea gurutzatuta, Asentzioko parkean sartu
gaitezke. Toki ideala da atse-

FITXA TEKNIKOA
Distantzia: 7 km.
Pilatutako desnibela: 350 m.
Denbora: Bi ordu eta erdi
QR-rekin Deporren sartu
eta martxaren track-a har
daiteke, GPS-a erabiltzeko.

den hartu eta zeozer hartzeko; mahaiak eta iturria ditugu
zain. Inguruneaz gozatzeko
tarte horretan bertako ermita
eta Asentzioko umael edo putzua nabarmenduko genituzke.
Elgetara itzultzeko bidea
umaelaren atzean dago, ermitari begira ezkerrera jota.
Pintura zuri-horiek seinalatzen dute eta hor ez zarete galduko, lasai. Bide erdira aspaldiko karobi baten aldamenetik
pasatuko gara: sasoi hartako
laborantzan pisu handia zuen
karea ateratzeko erabiltzen ziren horrelako labeak. ■
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Umez lepo agurtu dugu
azken Barixakuak Jolasian
Inoizko ume kopururik altuenarekin esan dio agur …eta
kitto! Euskara Elkarteak Barixakuak Jolasian ekimenari.
Aurreko barixakuan Urkizuko
parkeak hartu zituen txikientzat jolasak eta begiraleek gogotik egin behar izan zuten lan
Urkizura gerturatu ziren haur
guztiek jolasetan parte hartzeko aukera izan zezaten. Txingorra, Karabin karaba edota

Lau izkinak moduko jolasak
antolatu ziren txikien gozamenerako. Joan den barixakukoa
izan da aurtengo ikasturteko
azkeneko saioa.
Barixakuak Jolasian ekimena, pandemiaren aurretik, …
eta kitto!ren egoitzan bertan
antolatzen zen, hilean behin,
ostiraletan, baina egoera ikusita kalera atera da ekimena,
auzoetara. Horrela, hiru gune

Barixakuak Jolasian Gurasoak Berbetan programaren baitan dago.

edo auzotan antolatu da aurten: Torrekuako parkean,
Txaltxa Zelain eta Urkizun,
azaroan hasita orain, apirilean,
amaitu arte.
Barixakuak Jolasian Gurasoak Berbetan programaren
baitan dagoen ekimena da.
Programaren helburua familia-giroa euskalduntzea da eta
horretarako hainbat jarduera
antolatzen ditu: mintzapraktikako programak, eskulan-tai-

Merienda osasungarriak
egiten ikasteko saioa Kultun
“Merienda: hestebeteak ez badira, zer eman umeei?” izeneko hitzaldi-tailerra antolatu
zuen …eta kitto!-k martitzenean Arrate Kultur Elkartean.
Hamar bat lagunek eman zuten
izena seme-alabentzat merienda osasungarriak egiten ikasteko saioan. Mireia Alberdi Bergarako nutrizionistak zenbait
pista eman zituen merienda

ez ezik gainerako otorduak ere
ahalik eta modurik osasuntsuenean prestatzeko. Gainera,
hainbat proposamen ekarri zituen prestatuta eta haiek danak
dastatzeko tartea ere izan zen.
Aurrez ere …eta kitto!-k antolatutako tailerretan izandakoa
da Mireia aditua; maiatzean
tupper osasungarrien inguruko
saioa eskaini zuen online.

Azkeneko
Harixa Emoten
saioa hurrengo
martitzenean
Datorren asteko martitzenean, maiatzak 4, egingo da
Harixa Emoten literatur tertulien azkeneko saioa. Ekimenari agur esateko puntako
idazlea etorriko da Eibarrera,
Anjel Lertxundi, hain zuzen
ere. Idazle oriotarraren “Gilles
de Rais” liburua irakurri dute
tertuliakideek eta lan horren
gainean jardungo dute, Portalea Kultur etxeak hartuko
duen tertulian.

lerrak, jolasak, irteerak… Horrekin guztiarekin lortu nahi
dena da familia ezberdinetako
gurasoen arteko eta guraso eta
seme-alaben arteko elkarrizketak euskaraz izan daitezela,
norbere erritmora eta norbere
gaitasunaren arabera. Ekintza guztiak doan dira. Urte
guztian eman daiteke izena
943200918 telefonora deituta edo elkartea@etakitto.eus
helbidera mezua bidaliz.
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Albaolako museoa bisitatu dute berbalagunek
Joan den zapatuan, eta eguraldia lagun, Berbetan mintzaprakatika-programako hogei
lagun Pasaiako Albaola museoa
bisitatzen egon ziren. Egoerak
eskatzen dituen neurri guztiak
betez, autobusez abiatu ziren
goizean goiz. Trintxerpen Albaolak propio jarritako itsasontzia hartuta horrela iritsi
zen taldea museoraino..
Albaola Itsas Kultur Faktoria
Pasai San Pedron dagoen ontziola museoa da. Bertan, XVI.
Mendeko San Juan baleontziaren erreplika zientifikoa eraikitzen ari dira, sasoi hartako
teknikak eta materialak erabiliz. 2015. urtean baleontziaren
eraikuntza-prozesuak UNESCOren babesa lortu zuen. Horrez gainera, ontzigintza eskola
ere bada Albaola.
Horietxek eta beste hamaika
azalpen entzun zituzten berbalagunek gidariaren ahotik:
nola eraikitzen zituzten ontziak,
egurra nola prestatzen zuten,
nolako bidaiak ziren, zenbat
denbora behar izaten zuten ontziak eraikitzeko, zein preziatua
zen bale-olioa… Bisita gidatua
egin aurretik, taldeak bere kabuz bisitatu zuen museoan dagoen erakusketa.
Amenabar grabatzen
Eta behin bisita amaituta, eta
motxila ezagutza berriz beteta,
itsasontzira buelta. Ontzi-gidaria ere bikain portatu zen eta
“propinako” buelta luzea eman
zien berbalagunei; orduan ere

azalpenak: Amenabar zinemagilea han inguruan zebilela telebistako serie bat grabatzen,
han urrutian ikusten zena Matxitxako zela, beste ontzi hura
bakailao-arrantzara zihoala…
eta parez pare kargaontzi erraldoi bat Pasaiako portutik irteten, bi atoiontzik lagunduta.
Entzumena eta mintzamena
landuz eta primerako giroan;
horrela pasa zuten zapatuko
goiz partea Berbetan programako berbalagunek. Oraindik ere hilabete batzuk falta
dira aurtengo ikasturteari agur
esan aurretik, eta, bien bitartean, astean behin elkartzen
jarraitzen dute berbalaguntaldeak, ordubete, euskara
praktikatzeko. Albaolakoa astean behineko topaketez gain
…eta kitto!-k urtean zehar antolatzen dituen ekintza osagarrien barruko jarduera izan
da. Ekainean agurtuko dute
aurtengo ikasturtea ohiko afarimeriendarekin.
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Iraia Muñoa
Iraia Muños

Txertatu-babestu
Espainiako biztanleen %20k eskura dauden txertoetatik gutxienez lehenengo dosia jaso dute honezkero. Hala ere, txertoen
gaiak herritar askoren mesfidantza eragiten du eta asko dira
oraindik dudak dituzten pertsonak.
Lehenengo txertora iristeko 225 urte inguru egin behar dugu
atzeraka. Garai hartan, Edward Jenner mediku ingelesa konturatu zen behiak jezten zituzten nekazariak behien nafarreriaz
(erderazko viruela) kutsatzen zirela. Behien nafarreria motelagoa izanik, nekazariak babestuta geratzen ziren giza nafarreria
bortitzetik. Guzti honetan oinarrituz, 1796. urtean Jennerrek
lehenengo txertoa sortu zuen. Horretarako, ume osasuntsu
bati behi gaixotuen errapeetako zornea txertatu zion, haurra
immunizatuz. Ondoren giza nafarreriaren birusa txertatu zion
eta umeak ez zuen gaixotasuna garatu. Hori da azken batean
txertoen funtsa: gaixotasuna sortzen duen patogenoa gorputzean
sartzea, gure sistema immunea prestatzeko. Horrela, patogenoarekin kutsatzekotan gorputzeko defentsak prest daude eta
gaixotasuna ez da garatzen.

"Noiz ikusi da munduko ikerketa
talde guztien elkarlana eta
finantziazio mugagabea txerto bat
garatzeko orduan? "
Ordutik gaixotasun askoren txertoak sortu dira: kolera, amorrua, elgorria, poliomielitisa, difteria, tetanosa… asko eta asko
txikitan jasotzen ditugunak. Hori bai, noiz ikusi da munduko ikerketa-talde guztien elkarlana eta finantziazio mugagabea txerto
bat garatzeko orduan? Ba gaur egun baino ez! Horregatik lortu
da hilabete gutxiren buruan Covid 19aren txertoa prest izatea.
Aipatzekoa da, pertsonak indibidualki babesteaz gain, txertoek talde-babesa ere sortzen dutela. Biztanleriaren ehuneko
handi batek txertoa jasotzen duenean, gaixotasuna zabaltzea
ekiditen da eta, gainera, txertoa jaso ezin duten pertsona zaurgarrienak ere babestuta geratzen dira. Azken berriek diotenez,
Covid-19aren kasuan txertatze masiboen ondorioz, kutsatzeek
%95ean egin dute behera herrialde batzuetan, horrekin musukoen erabilera eta zenbait neurri murritzaile arinduz. Momentuz, gure herria urruti dago zifra horietatik. Iritsiko ahal gara
gu ere egoera horretara?
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Davide Cerchi
Davide Cerchi

Apirilaren 25a eta
apirilaren 25a
Apirilaren 25a Italian jai nazionala da, 1945ean, egun horretan,
bigarren mundu-gerra amaitu baitzen, eta tropa nazi faxistek,
gerra gogor baten ondoren, aliatu aurreratuari edo Partigiane
brigadei amore eman baitzieten. Egia esan, "Apirilak 25" hori
10 bat egunetan gertatu zen, apirilaren 21etik maiatzaren hasierara arte gutxi gorabehera, baina gero data bat ezartzeko
orduan apirilaren 25a aukeratu zuten. Italiar askorentzat data
hau Partigianitarrez (1943ko
irailaren 8ko erregimen italiar faxistaren erorketaren
ondoren Alemania naziaren
okupazioari aurre egiteko
jaiotako brigada hiritarrak),
horien askatasun balioez, nazi
faxisten sarraskien biktimez,
euren sakrifizioaz eta Partigiana borrokari esker Italiako
herriaren papera (bizitza?)
duinagoa egin zuen gertaeraz gogoratzeko aukera bat
da. Estatu bat, italiarra, gerra kolonialak egin zituena,
Francoren alde gerra zibilean,
Arrazei buruzko Legeak egin
zituena eta Alemaniaren ondoan gerra bat borrokatu zuena hein handi batean.
Apirilaren 25ean italiar asko Apenineseko mendietara joaten dira, Partigianitarrek euren borroka erritu laiko moduko
batean burutu zuten tokietan: Resistenzaren abestiak abesten
dituzte, nazi faxistek egindako sarraskien lekuetan loreak eramaten dituzte; eta geratzen diren partisanak herriak omentzen
ditu. Eibarren bizi nintzela, beste apirilaren 25 bat ezagutu
nuen, 1937koa. Egun horretan, Francoren aliatu zen Italiako
hegazkinek Eibar suntsitu zuten, errepublikanoen balioetan
sinestearen errudun, eta inolako iskanbilarik gabe eraso zioten
defentsarik gabeko populazio zibilari.
1937ko apirilaren 25eko gertaerak 1945ekoak baino lotsa
handiagoa eragiten dit: ezer ez diren arren, halako basakeriaren biktima zibilak omentzeko eta otoitz egiteko eskaini nahi
ditut lerro hauek.

"1937ko
apirilaren
25eko gertaerak
1945ekoak baino
lotsa handiagoa
eragiten dit"

…eta kitto!
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AUTOEN GEHIGARRIA - 2021eko APIRILA

Askatasun bila...

...lau gurpilen gainean
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Nola aukeratu auto-asegurua?

Zer berrikusi behar dut IATa pasa aurretik?

Prezioak garrantzia du autoasegurua aukeratzeko orduan,
noski, baina garrantzitsua da
ulertzea erabiltzaile profil bakoitzarentzat prezio zehatz bat dagoela. Zergatik? Polizaren prezioa handitzen edo murrizten
duten faktoreak daudelako: adina, esperientzia, auto-mota,
zure bizigunearen gune geografikoa…

Auto berria edo nahiko berria
dutenek nahiko lasai egiten
diote aurre IATari (ITV), baina autoak urte batzuk baditu,
kontua bestelakoa da. Egon
lasai, IATa pasa baino lehen
kontuan hartu beharrekoak
zeintzuk diren argituko dizuegu. Dena dela, zalantzarik izanez
gero, konfiantzazko mekanikariarengana jo.

Aseguru-etxe bakoitzak zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituzte, kontratatutakoaren arabera. Beraz, hainbat pauso jarraitu
behar dira auto-asegurua aukeratzekoan:

1- ARGIAK: Argi guztiek dirdira bera eta kokapen egokia
izan behar dute. Beraz, bonbila bat aldatu behar izanez gero,
besteak ere aldatu, nahiz eta hauek ondo funtzionatu.

1- ESKAINTZA KONPARATU: Behar duzunaren arabera,
aseguru-etxe bakoitzak zein prezio eskaintzen dizun alderatu.
Adi letra txikiarekin!

2- HAIZETAKO-GARBIGAILUAREN ESKUILA: Ez badakizu eskuilen egoera IATa pasatzeko modukoa den, aldatu
itzazu, oso garestiak ez dira-eta. Gainera, garbigailuaren deposituan ura dagoen begiratuko dute.

2- ESTALDURAK AZTERTU: Aseguru-etxe gehienek hirugarrenentzako edo arrisku orotarako polizak eskaintzen
dituzte. Hala ere, konpainia bakoitzak gehigarrizko beste estaldura batzuk eskaintzen ditu: beira apurketak, lapurretak,
suteak, ordezkapen-autoak… Eskaintzaren arabera egokiagoa
izan daiteke aseguru bat edo bestea hartzea.
3- KONTRATATU: Konparaketa eta azterketa egin ondoren,
asegurua kontratatzeko ordua da eta hiru bide daude horretarako: telefonoz, Internetez edo aurrez aurre aseguru-etxearen
bulegoan. Erabiltzaileak ikusiko du zein aukera egokitzen den
gehien bere bizitza estilora.

3- OLIOA ETA URA: Olio- eta ur-maila egokia egon behar
da, olioa egoera onean eta ezin da galerarik egon.
4- ERROBERAK: Beharrezko airea duten eta higatuta eta
urratuta dauden begiratu. Autoarentzako neurri egokia izan
behar dute eta, handiegiak badira, homologazio-agiria aurkeztu behar da.
5- GASAK: Ohiko arazoa da, diesel autoetan batez ere, iheshodia kedarrez betetzen delako. Kedarra desagertzeko, IATa
pasa baino lehen bidaia bat egin martxak ahituz.

…eta kitto!
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5 estrategia gasolina aurrezteko

6 ohiko galdera autokarabanen inguruan

Abiadura da gasolinaren kontsumoan eragin gehien duen
faktorea, baina gidatzeko orduan ohitura batzuk aldatuz
gasolina aurreztu daiteke.

1- ZEIN GIDA-BAIMEN
BEHAR DUT?
Autokarabana gehienak ibilgailuarinen barruan sartzen direnez,
nahikoa da B motako gida-baimena izatea.

1- AUTOAREN MANTENUA EGIN ALDIZKA: Mantenu egokiak autoaren efizientzia hobetzen du eta, ondorioz,
erregaiaren kontsumoa. Erroberak ondo puztuta daudela,
autoaren olio-maila egokia dela eta hozgarriaren deposituak
nahikoa likido duela egiaztatu.
2- MARTXA EGOKIA ERABILI: Batetik, ez egin bat-bateko azeleratzerik; azeleratze leun eta progresiboa egin. Bestetik, ahalik eta martxa altuenarekin gidatu, biraketa-abiadura baxua erabiliz.
3- AURRERATU ZAITEZ: Adibidez, urrunetik semaforoa
gorri dagoela edo auto-ilarak daudela ikusten baduzu, gertatuko denari aurrea hartu eta saiatu guztiz ez frenatzen, eta
martxa asko ez aldatzen.
4- AIRE-EGOKITUA BEHARREZKOA DENEAN BAKARRIK ERABILI: Aire-egokitua erabiltzen duzunean,
motorrak potentzia gehiago erabiltzen du eta, ondorioz,
erregai gehiago kontsumitu behar du.
5- AUTOA EZ GEHIEGI KARGATU: Autoaren maletategia ez da trasteleku bat. Gero eta pisu gehiago jarri, autoak
indar gehiago egin beharko du aurrera egiteko.
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2- ZENBATEKO ABIADURAN GIDATU DEZAKET?
Autobide eta autobietan 100 km/h-ra, 90 km/h-ra errepide
konbentzionaletan eta 80 km/h-bestelakoetan.
3- NOLA IKASI DEZAKET AUTOKARABANAK GIDATZEN?
Beste edozein ibilgailu bezala, bere neurriak ondo ezagututa. Martxa hartzea besterik ez da.
4- ZEIN NEURRI ETA PISU DUTE AUTOKARABANEK?
Ibilgailuen luzera 5 eta 7 metro ingurukoa da, eta zabalera
2,5 metro ingurukoa. Pisua 2.600 kg ingurukoa izan ohi da.
5- ZER DA KAPUTXINA BAT?
Autokarabana kaputxinak dira gehien erabiltzen direnak. Lo
egiteko tokia gidariaren gainean izaten dute eta, horrela, toki
gehiago dago barruan egoteko. Zazpi lagun sartu daitezke.
6- ETA PERFILATU BAT?
Autokarabana mota hauek armairu bat dute gidariaren gainean eta kaputxinak baino baxuagoak dira. 2-4 lagunentzat
egokia da.
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Heroinaren izurritea
Eibarren 80. eta
90. hamarkadetan
-Dokumentala80. eta 90. hamarkadan heroinak Eibarren eragindako izurritea
gertutik bizi eta hura gainditu zuen biktimaren testigantza
jasotzen du DEIAk, Mondragon Unibertsitateko ikasle talde
baten dokumentalak. Aitor Txopiteak lehen pertsonan kontatzen
du drogak bere bizitzan izan zuen eragina.
Sasoi hura zuei urruti geratuta, zer dela eta hautatu zenuten gai hori? Nola bururatu
zitzaizuen?
Taldeko kide baten gurasoak,
Naiarenak, eibartarrak dira,
eta oso gertutik bizi izan zuten
garai hartako egoera. Haiek
izan ziren alabari gai-proposamena bota ziotenak eta, taldekide guztiei oso interesgarria
iruditu zitzaigunez, aurrera
egitea erabaki genuen. Egia
da oso urruti geratzen zaigula hamarkada hura, baina
gure helburua da gaur egungo gazteei garai horren berri
ematea, guraso askok eta askok ez dietelako seme-alabei
belaunaldi horri buruz inoiz
hitz egin. Gainera, ohartu ginen ez zegoela gai hori lantzen
zuen ikus-entzunezko produktu aktualik, azkenekoz 2004.
urtean landu zela gaia, eta oso
aproposa ikusi genuen gaia
gaurkotzea.
Zeintzuek osatu zenuten taldea? Zein rol izan zuen zuetako bakoitzak?
Jokin Salido, Jon Amesti, Diego Alvarez de Arcaya, Aitor
Abio eta Naia Aizpurua izan
gara taldekideak. Esan beharra daukagu denok egin dugula denetik, ez dugula rol zehatzik banatu. Hala ere, Aitor eta
Jokin edizioko arduradunak
izan dira, eta beste hirurok
produkzio lanetan aritu gara
gehiago.

Bi hitzetan laburtu beharko
bazenute, nola egingo zenukete?
Taldekideak bat gatoz esatean
“harrotasuna” dela momentu
honetan hobekien definitzen
gaituen hitza, oso harro baikaude egindako lanarekin eta
lortutako emaitzarekin. “Konfiantza”, “errealitatea”... hitzak
ere nabarmendu nahiko genituzke.
HUHEZINEMAn saria irabazi du dokumentalak. Espero
zenuten? Zergatik uste duzue izan zaretela irabazleak?
Bi sari lortu ditugu HUHEZINEMAn, Mondragon Unibertsitateko euskal film laburren
jaialdian: batetik, dokumental
onenaren saria eta, bestetik,
irudi onenaren saria. Ez genuen inolaz ere irabazle irtetea
espero, oso maila altua baitzegoen lan guztien artean. Inolako aurreikuspenik gabe hurbildu ginen sari-banaketara eta,
hara non, bi sari jaso genituen!
Uste dugu sariak jasotzearen
arrazoi nagusia izan daitekeela
gazteek entzun gabe zuten istorioa dela eta oso deigarria eta
hunkigarria dela lehen aldiz
horrelako testigantza entzutea.
Zer egingo duzue irabazitako
sariarekin?
Dokumental onenaren sariarekin 200 euro jaso ditugu eta
horrekin talde-bazkaria egin
genuen ospatzeko. Irudi one-

# “DEIA” DOKUMENTALA
Mondragon Unibertsitateko ikasle taldea #
narekin, aldiz, 1.500 euroan
baloratutako ikus-entzunezko materiala jasoko dugu, eta
gure helburua datorren urtera begira beste proiektu bat
ekoitzi ahal izatea da, berriro ere jaialdira aurkeztu ahal
izateko. Oso erronka handia
da guretzako, izan ere, ohituta
gaude unibertsitaterako lanak
bakarrik egitera, eta denbora
graduko lanei bakarrik eskaintzera, baina hortik kanpoko
proiektuak bereziki esfortzu
eta konpromiso handia eskatzen dute.

Protagonistaren hitzak entzutea benetan hunkigarria
da. Nola lortu duzue Aitor
Txopiteak zuen proiektuan
parte hartzea?
Taldekide baten aitaren lagun
mina da Aitor, eta haren bitartez lortu genuen harremana
egitea. Aipagarria iruditzen
zaigu protagonistak lanarekiko erakutsi duen interesa

eta prestutasuna, uneoro egon
baita laguntzeko eta parte
hartzeko prest, gure beharrei
egokitzen. Kontuan hartuta
grabaketa ez zela egun bateko
kontua izan, eta egun dexente
eskaini behar izan zizkigula
Aitorrek, benetan eskertuta
gaude berarekin.

Lehendik ere badago dokumental bat gai bera jorratzen
duena Elgoibarren, “A los pies
del caballo” izenarekin. Ezagutzen duzue? Beste ikus-entzunezkoren bat hartu duzue
oinarritzat zuen lana egiterako orduan?
Bai, jakina. Gure lana egiten
hasi aurretik, beste hainbat aztertu eta landu ditugu. Dokumentala egiteak aurretiko lan
handia dakar, eta ikerketa-lan
sakona egitea ezinbestekoa da.
Helburua modu errealenean
eta naturalenean istorio bat
kontatzea izanda, beste eredu
batzuetatik abiatu beharra dago

…eta kitto!
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ideiak hartzeko. Guk Aitorri
egin beharreko galderak adosteko eta zehazteko, esaterako,
nahitaezkoa izan zen beste lanen ikuspuntua aztertzea eta
eredu moduan erabiltzea. Hala
ere, guk argi izan dugu momentu guztian gazteen ikuspuntutik
landuko genuela gaia.
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torri, protagonistari, zuzendutakoak. Kajoian gordeta egon
den gaia izan da urte askoan eta
jende askok esan digu gustora
gogoratu duela gure bideoaren bitartez garai hartan bizi
izandakoa.

Zer transmititu nahi izan duzue lanarekin? Zein izan da
zuen helburua?
Gure helburua ez da izan Aitorrek bere bizitzan zehar egindako akatsak nabarmentzea
eta gaizki jokatu duela azaleratzea, aitzitik, egoera horretatik irteteko izan zuen ausardia
gizarteratzea nahi izan dugu.
Era berean “belaunaldi galdua”
bezala ezagutzen dena ikusarazi nahi izan dugu, oraindik ere
garai hartako pertsonak geratzen direla erakutsiz.Nahiz eta
gu belaunaldi horretakoak ez
izan, garai hartan gertatutakoa
gure historiaren parte da eta
gure erantzukizuna ere bada
hura gogoratu eta zabaltzea.

Protagonistari zer iruditu zaio
azken emaitza?
Aitor oraindik sinistu ezinda
dagoela esango genuke, berak
ez zuen hainbesteko oihartzunik espero eta. Guk irabazitako
sariekin batera produktuz betetako bi saski eman zizkiguten, eta horietako bat Aitorri
eman genion gure esker ona
adierazteko, bera delako protagonista eta dokumentalaren
funtsa. Nahiz eta guk grabatu, editatu eta ekoitzi dugun,
bera gabe ez litzateke posible
izango, zalantzarik gabe. Zorte
handia izan dugu hautatutako
protagonistak hain jokaera positiboa izanda, zoragarria izan
da berarekin lan egitea eta bere
esperientzia gertutik ezagutzeko aukera izatea.

Nolako harrera izan du publikoarengan eta, batez ere,
eibartarren aldetik?
Oso harrera positiboa izan du
dokumentalak eta oso iritzi
onak jaso ditugu, batez ere Ai-

Nola moldatu zineten prozesuan zehar? Protagonistak lortu, gidoia prestatu, grabaketa
egin, editatu…
Orokorrean primeran moldatu
gara prozesu osoan zehar, tal-

HUHEZINEMAKO bi sariak jasotzen.

dekideen artean oso harreman
ona daukagulako eta antolaketa egokia egin dugulako lana
burutzeko. Anekdota moduan
kontatu dezakegu astebetean
konfinatuta egotea tokatu zitzaigula grabatzen ari ginen

astean zehar, eta nahiko kaotikoa izan zela egoera hori. Hori
gutxi ez, eta gu deskonfinatu
ginenean, Aitor konfinatu zuten eta oraindik ere denbora
gehiago eman genuen etenaldian. Hala ere, arazoak arazo,
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irtenbidea topatu eta inolako
zailtasunik gabe lortu genuen
aurrera egitea.

Inoren laguntza jaso duzue
lana burutu ahal izateko?
Alde batetik, EITBri errekurtso irudi batzuk eskatu genizkion eta gure lanean jarri
ditugu; beraz, eskertzekoa
da baimen hori eman izana.
Bestetik, edozer gauza behar
izan dugun momentuetan guri
laguntzeko prest azaldu diren
guztiei eskerrak ematea gustatuko litzaiguke.
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ezin diogu unibertsitate kanpoko erabilerarik eman lanari
eta ezin diogu etekinik atera.
Hala ere, YouTubeko kanalera
igota daukagu eta jendartean
zabaltzea eskertuko genuke,
jendeak Aitorren esperientzia
ezagutu eta guk hilabeteetan
zehar egindako lana ezagutu
dezan.

DOKUMENTALA IKUSTEKO
QR KODEA:

Hemendik aurrera, badaukazue lanaren zabalkundearekin
jarraitzeko asmorik?
Erabilitako irudi eta abesti guztiak ez direnez gureak,

Taldekideak primeran moldatu dira grabaketa-prozesu guztian.

Lantaldea eta, erdian, Aitxo Txopirtea, dokumentalaren protagonista.

...eta kitto! astekaria etxean
jasotzeko behar-beharrezkoa da
ETXEKO pegoretan jartzen ditugun
ZERRENDETAN izena ematea
Informazioa eta zalantzak:
943 20 09 18
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xolarteak adimen desgaitasuna duten 16 urtetik gorako pertsonentzako aisialdi eta
denbora libreko klubak dira eta
bertan, asteburuetan, ekintza
desberdinak egiten dituzte:
irteerak, paseoak, festak, pintxo-poteak, zinema… Gazteen
taldean 18 partaide daude Eibarren eta hor 16-35 urte bitartekoak daude. 35 urtetik
aurrerakoentzat beste talde
bat dago, eta horretan 17 kidek
hartzen dute parte.
Ane Gonzalez eta Maialen
Entrena eibartarrak gazteen
taldean egoten dira elkarrekin.
Oso lagunak dira. Maialenek
18 urte ditu eta taldeko gazteena da, eta Ane bi urte nagusiagoa da. Zapatuko ekitaldia
eurentzako oso garrantzitsua
da. Aste osoan egun horren
zain egoten dira:.”Gauza asko
egiten ditugu. Bolerara joaten
gara, hondartzara, pintxo-potea egiten dugu, Koskorrera
joaten gara dantza egitzera,
skate-room…”, azaldu digute
poz-pozik. Gehien gustatzen
zaiena pintxo-potea dela diote biek.
Jarduerak gehienbat zapatu arratsaldeetan egiten badira ere, ordutegia moldakorra
izaten da; “normalean zapatu
arratsaldean elkartzen bagara
ere, batzuetan afariak eta festak ere antolatzen ditugu, eta
hilean behin kanpora joaten
ahalegintzen gara: Donostiara,
Bilbora, hondartzara…”, azaldu digu begirale bezala ibiltzen
den Patricia Coellok. Eibarko
Txolarteak lokala dauka Txomon eta eguraldi txarrarekin
han egoten dira jolasak egiten,
irakurtzen, tertulian, eskulanak egiten…
Ondo pasatu eta lagunak egin
Helburua, azken batean, lagunekin ondo pasatzea eta aisialdian gozatzea da. Gehienak
eibartarrak dira, baina inguruko herrietatik datozen kideak ere badaude (Elgoibar,
Deba, Mendaro…). Beraz, jende berria ezagutzeko eta lagun
gehiago egiteko aukera paregabea da Txolarte. Noizbehinka
talde biak (gazteena eta ez hain

Pandemiaren eraginez bertan behera laga behar izan zituzten asteburuetako jarduerak. Ilusio handiz hasi
dira berriro elkartzen. Argazkian, Omaima Tahiri, Ane Gonzalez, Maialen Entrena eta Iker Lapeyra.

Aisialdia,
guztiontzat
beharrezkoa
Hilabete konplikatuak eta tristeak izan dira Txolarte
aisialdi taldeko kideentzat. Pandemiaren ondorioz,
hilabeteak eman dituzte zapatuko irteerak egin gabe,
lagunak eta begiraleak ikusi gabe, elkar besarkatu
ezinik. Gogorra izan da, baina apurka-apurka berriro
ekin diote hainbeste maite duten asteburuetako aisialdijarduerari. Txolarteko bi kiderekin, Maialen Entrena eta
Ane Gonzalez, eta Patricia Coello begiralearekin egon
gara. Gainera, Maialenen amak (Patricia Aldai) familien
ikuspegia azaldu digu. Zergatik dira hain garrantzitsuak
aisialdi-talde hauek? Nola funtzionatzen dute? Zein da
boluntarioen lana?
gazteena) elkartu egiten dituzte ekintza bereziren bat egiteko
(irteerak, San Juan jaiak, aratosteak...), eta horrela talde
bien arteko harremanak sakontzeko aprobetxatzen dute.
Pandemiaren eragina
Orain dela urtebete COVID19ak eragindako konfinamenduaren eta pandemiaren eragi-

nez bertan behera geratu ziren
zapatuero burutzen ziren jarduerak. Dena den, ohitura hori
berreskuratzeko erabakia hartu da orain dela bi asteburu.
Hori bai, gauden testuingurua
ikusirik beharrezkoak diren
babes-neurriak betez.
Patricia Coello taldeko dinamizatzaileak pandemiak euren taldean izan

duen eragina kontatu digu:
“Pandemia hasi zenean jarduera guztiak bertan behera laga izan behar genituen.
Ekainean eta uztailean astebururen bat aprobetxatu genuen, baina gero berriro gelditu genuen. Orain dela bi
asteburu ekin diogu berriro.
Arazoa da orain talde txikiagoak egin behar ditugunez,
ezin dutela denek parte hartu
eta txandaka egiten ari gara:
asteburu batean batzuk egoten
dira, eta hurrengoan besteak”.
Taldeak txikiagoak izaterakoan begibistakoa da taldeak
eramateko boluntario gehiago
behar direla. Izan ere, pandemiak hankaz gora jarri du taldeen antolaketa.
Ilusio handiarekin hasi dira
berriro ere elkartzen
Gogorra egin zaie hainbeste
denbora etxean egotea. Eurek ere beldurrarekin bizi izan
dute koronabirusaren izurritea. “Orain hobeto gaude. Niri
bakunaren lehen dosia jarri
didate, eta orain lasaiago nago.
Koronabirusa amaitzea nahi
dut”, dio Maialenek. Lehen
egiten zituzten gauzak berreskuratu nahi dituzte. “Berriro
ere lagunekin afaldu eta ondo-
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Aisialdia ezinbestekoa da denontzat, baita Txolarteko partaideentzat ere.
Argazkian Erika Mateos, Koro Alonso eta Miren Aguero.

ren Koskorrera dantza egitera
joateko gogoa daukagu", esan
Anek eta Maialenek.
Txolarteko kideentzat oso
inportantea da zapatuetako
jarduera hori, aukera ematen
dielako besteekin harremanak
izateko eta taldean ibiltzeko.
Euren arteko harremana eta
begiraleekin daukatena primerakoa da, eta Eibarko taldea
eredugarria dela azpimarratzen dute leku guztietan. “Atea
zabalik dago mundu guztiarentzat”, diote Txolarteren funtzionamendua gertutik ezagutzen
dutenek. Izan ere, Txolartetik
pasa diren guztiak zerbaitetan bat badatoz esperientziak
“merezi” duela da. Txolarte da
euren aukera bakarra besteekin harremanak izateko. Eurentzako zapatu arratsaldean
plana izatea, besteekin elkartzea, berba egitea eta kafetxo
bat hartzea oso inportantea da.
Pintxo-potea asko gustatzen
zaie, “jarduera sakratua” da.
Boluntario guztiek ateak
zabalik izango dituzte
ATZEGI adimen urriko pertsonen aldeko Gipuzkoako
elkartearen barruan dagoen
programa da Txolarte. Talde hauek Gipuzkoako herri
desberdinetan funtzionatzen
dute; 25 Txolarte daude Gipuzkoan zehar banaturik.
Taldeak dinamizatzeko
funtsezkoa da begirale boluntarioen figura. Eurei esker

"Helburua,
azken finean,
lagunekin
ondo pasatzea
eta aisialdian
gozatzea da"
Patricia Coello,
begirale boluntarioa

Argazkian Iker Lapeyra, Maialen Entrena eta Ane Gonzalez, Patricia Coello
begiralearekin. Ikusten denez, berriz elkarrekin egoteko desiatzen zeuden.

"Asko gustatzen
zaigu pintxopotea, bolerara
edo hondartzara
joatea,
Koskorren
dantza egitea..."
Ane Gonzalez eta
Maialen Entrena,
Txolarteko kideak

Miren Legarra, Jaione Artetxe eta Mikel Alonso.

existitzen da taldea, eta azkenaldian boluntarioen faltan
daude, inoiz baino behar handiagoa daukate. Edozein izan
daiteke boluntario, behar den
gauza bakarra gogoa izatea eta
pertsonekin lan egitea gustatzea da.
Eibarren sei edo zazpi boluntario daude une honetan. “Batzuk astero hartzen dute parte,
eta beste batzuk hilean behin.
Bakoitza ahal duen neurrian
inplikatzen da. Gure artean
koordinatzen eta antolatzen
gara, eta batek ezin duenean
bestea joaten da”, azaldu digu
Patriciak. Duela bi urte hasi
zen Patricia Txolarteko kideekin lan egiten. Orain arte arduradun moduan egon da, eta
bere lana jarduerak planifikatzea, denak ondo funtzionatzen
duela ziurtatzea, boluntarioen
taldea koordinatzea eta Atzegiko arduradunekin zubi-lana
egitea izan da, besteak beste.
Orain ezin dio hainbeste denbora dedikatu taldeari, baina boluntario moduan jarraitzea erabaki du, "ez dudalako
inondik inora kontaktua galdu nahi".
Ekintzen planifikazioa
Hiruhileko bakoitzaren hasieran boluntario guztiak elkartzen dira eta hurrengo hiru
hilabeteetarako programazioa
antolatzen dute. “Horretarako Txolarteko parte-hartzaile
guztien iritziak hartzen ditu-

…eta kitto!

GEURE GAIA

1185. zenbakia

27

Txolarte aisialdi-taldeko gazteak, euren begiraleekin. MALEN JAINAGA

gu kontuan. Ideia guztiak batzen ditugu eta zer egin daitekeen eta zer ez ikusten dugu”,
azaldu du Patriciak. Boluntarioak Txolarteko kideekin
ondo pasatu nahi duten pertsonak dira, eta “perspektiba
horretatik ulertu behar dugu
boluntariotza”. Boluntarioek
ez dute zertan profesionalak
edo adituak izan, “baldintza
bakarra da eurekin jarduerak
egin nahi izatea, ondo pasatzeko gogoa izatea, eta behar
dutenean laguntza eskaintzea.
Boluntarioei ez zaigu besterik
eskatzen", gehitu du.
Familien ikuspegia
Txolarteko kideak, gainerako
pertsonek bezalaxe, astialdia
modu funtzionalean eta sor-

menezkoan bete behar dute,
gogoko dituzten jarduerak ingurune normalizatuetan eginez. Eibarko Txolarteko begiraleek eta familiek garrantzi
handia eman izan diote alderdi horri beti, pertsona modu
osoan garatzeko eta bere ongizaterako funtsezkoa dela uste
baitute.
Patricia Aldai Maialenen
ama da, eta boluntarioek egiten duten lana zoragarria dela
azpimarratu nahi du. "Guztiontzako egiten duten lana
oso garrantzitsua da, bizitza
ematen die. Euren denbora librea gestionatzen, plan berriak
egiten erakusten diete. Hori
ezinbestekoa da; elkartzen
bazara baina ez badakizu zer
egin agian egun guztia kafe bat

“Boluntarioak
zoragarriak dira.
Denbora librea
gestionatzen
erakusten diete.
Zapatu bakoitza
festa bat da”
Patricia Aldai,
Maialenen ama
hartzen egongo zara, besterik
ez. Begiraleei esker, jarduera
mordoa egiten dituzte eta zapatu bakoitza festa bat da. Eta
gainera zoragarriak dira. Egi-

ten duten lana ezin da ordaindu. Asko ematen dute eta asko
jasotzen dute aldi berean. Nire
alabak eta besteek haiekiko
sentitzen dutena baldintzarik
gabeko maitasuna da", azaldu
du Maialenen amak.
Pandemiaren ondorioz sozializatzeko aukerarik gabe
gelditu dira Txolarteko partaideak eta ez da bat ere erraza
izan. Zapatua elkarrekin pasatzeak mesede handia egiten
die, “astelehenean pozik hasten
dute astea”, dio Patricia Aldaik.
Hemendik aurrera gauzak hobera egitea eta normaltasunera bueltatzea espero dute. Eta
zergatik ez, agian abuztuan taldean opor txiki batzuk izateko
aukera izango dute. Ilusioa,
behintzat, ez zaie falta.
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>>> Aurreko domekan Euskadiko gimnasia federazioak
antolatutako Oinarri mailako
txapelketetan, Ane San Martinek Euskadiko txapela jantzi zuen jubeniletan eta gauza bera lortu zuen Haizeder
Arguizek 2007ko kadeteetan,
2006koetan Naroa Alonsok
zilarra bereganatzen zuen bitartean. Podiumera igotako hirurekin batera, Maialen Apraiz,
Elene Ramirez eta June Araujo
eibartarrek ere Espainiako bakarkako txapelketarako txartela lortu zuten.
Talde mailan, bestalde, jokoan zeuden baita Espainiako
Koparako sailkapenak ere, oinarri zein absolutu mailetan.
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Ipuruako gimnastak bikain
Euskadiko txapelketetan

Ipuruako Senior I taldea hoberena izan zen 10 mazekin egindako ariketan.

Azken horretan Ipuruako bi
taldek hartu zuten parte kontrol

horretan eta senior I taldeak
ekainaren hasieran jokatuko

den Koparako txartela lortu
zuen, 10 maza erabiliz prestatutako ariketa berriarekin.
Nahia Arguiz, Sara Aranguren,
Arrate Baroja, June Heredero
eta Indira del Pinok osatutako
boskoteak puntuazio hoberena
eskuratu zuen. Senior mailako
P taldea laugarren sailkatu zen
eta beste aukera bat izango du
txartel hori lortzeko.
Ipuruako gimnastek online
egingo den Macarena Milla
Torneoan izango dute hurrengo
erronka, bakarka zein taldeka.
Horrez gain, Gipuzkoako Federazioak baieztatu duenez,
amateur mailako probintziako txapelketa maiatzaren 16an
jokatuko da Tolosan.

Complutense Cisneros Eibar Rugby baino gehiago izan zen
>>> Cristina Guntinek zuzentzen duen taldeak norgehiagokari
indar handiarekin ekin bazion ere, neurketa aurrera joan ahala
amore eman behar izan zuen sailkapeneko liderraren aurrean
Ohorezko Mailako bigarren faseko lehen jardunaldian. Aurreko domekan Unben jokatutako partiduan madrildarrek ondo

Eibar Rugbyko gizonezkoen bigarren taldeak Iruñean jokatu zuen.

erakutsi zuten liga irabazteko hautagai nagusienak direla eta
26-55 nagusitu ziren azkenean. Fase horretako beste partiduan,
Majadahondak 12-10 irabazi zion Sevillako Unibertsitateari. Eibartarrek domekan, eguerdiko 13:00ean hasiko den partiduan,
Majadahonda bigarren sailkatuaren zelaia bisitatuko dute eta,
sailkapeneko bigarren postua eskuratzeko, bertan irabazteaz
gain, Sevillan jokatu beharreko hurrengo jardunaldian bonusak
lortu beharko lukete.
Eibar Rugbyko gizonezkoen bigarren taldeak, bestalde, La
Unicaren aurka jokatu zuen Iruñean aurreko zapatuan eta, maila ona eman bazuen ere, partidua gutxigatik galdu zuen. Lehen
denbora lehiatuaren ondoren, bigarrenean ere talde biek errugbi
ona egiteko eta jokatzeko gogoa erakutsi zuten. Azken uneko jokaldietako batean erabaki zen neurketa, nafarrek baloia lapurtu
eta ostiko on bat jo ondoren, haizea ere alde zutela aprobetxatuta
entsegu-marran laga baitzuten baloia eta makila azpian lurreratu. Helburua lortu gabe baina sentsazio onekin amaitu zuten,
beraz, partidua eibartarrek.

Avia Eibar Saskibaloia lidergoari eusten
saiatuko da domeka goizean Donostian
>>> Domeka goizean,
10:00etan hasita, jokatuko da
Gipuzkoako hiriburuko Benta Berri kiroldegian bertako
Antigua Luberri B eta Avia Eibar Saskibaloiaren arteko norgehiagoka, eta eibartarrak gaur
egun Lurraldeko 2. Mailan duten lider postuari eutsi nahiko
diote. Senior mailako neurketa
horretatik aparte, gure herriko
saskibaloi taldeko harrobikoek

ere jardunaldi betea izango dute
oraingoa. Horrela, junior mailako mutilen taldeak Antigua
Luberri B hartuko du Ipuruan
bihar 10:30ean; aurreko jardunaldian partidu bikaina eskaini
zuten Donostiako Easo Aranari
25-67 irabazi eta gero; eta maila
bereko nesken taldeak Mondragon Unibertsitateari egingo dio
bisita bihar 10:00etan Iturripeko kiroldegian.

Bestalde, asteburu honetan
ekingo diote lehiaketari kadete
mailako taldeek: Alex Etxeberriak zuzentzen duen mutilenak Easo Igeldo hartuko
du Ipuruan bihar 16:30ean,
errendimendu ligako norgehiagokan; eta Erik Martinezek gidatzen duen neskenak
CD Internacionalen aurrean
egingo du debuta domeka goizean, 11:30ean Ipuruan.
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Herriko hainbat atleta
Espainiako Kluben Ligan
Reala eta Atletico SS-ekin
>>> Eneko Larrea, Markel Gutierrez eta Odei Jainagak Realarekin jardun zuten Iruñean
jokatutako gizonezkoen mailako lehiaketan eta Garoa
Magunazelaiak Atletico San
Sebastianekin Donostian jokatutakoan. Garoa bosgarren
sailkatu zen jabalina-jaurtiketan, Atletico SS bigarren geratu zen jardunaldian; han izan
zen baita Igor Amorrosta eibartarra ere epaile jardunean.
Iruñean jokatutakoan Reala

nagusi izan zen eta Eibarko
ordezkariek lan bikaina egin
zuten: Jainaga onena izan zen
jabalinarekin, 80’20 metroko
jaurtiketarekin; Larrea bigarren egin zuen altuera jauzian,
2’04ko markarekin; eta Gutierrez zazpigarren helmugaratu
zen bost kilometroko martxaren proban, 23:28 denborarekin. Aipatutako Donostiako
talde biek maiatzaren 15ean
izango dute hurrengo hitzordua, bigarren saioarekin.

Realeko Eneko Larrea, Odei Jainaga eta Markel Gutierrez eibartarrak.

Bestalde, Nora Zabalak 20
urte azpiko mailan 10,86 m-ko
marka lortu zuen jauzi hirukoitzean eta Enara Magunazelaiak
18 urte azpikoan 34,09 m-ko
marka eskuratu zuen jabalinajaurtiketan, aurretik zuena ia bi

metrotan hobetzeko. Maiatzaren 8an bi kategoria horietako
Euskadiko txapelketak izango
dira Durangon eta han izango
dira Klub Deportiboko atletak euren markak gainditzeko prest.

Hierros Servando igoera fasea jokatzeko puntu bakarrera
>>> Azken jardunaldiko partidu zailean Uharte talde nafarrari 23-22 irabazi eta gero,
Hierros Servando Eibar-ek gero
eta sendoago heltzen dio 1. Nazional Mailako sailkapeneko
bigarren postuari eta, liga amaitzeko lau jardunaldietan puntu
bakarra eskuratzearekin nahikoa izango du igoera fasea jokatzeko txartela eskuratzeko. Azkena ez zen asteburu samurra
izan goian dauden taldeentzat,
lau lehenen artean Fernando
Fernandezen mutilak izan zirelako bakarrak neurketa aurrera
ateratzen: Helvetia Anaitasuna
liderrak eta Ereintza Aguaplast
hirugarrenak galdu egin zuten
eta baita Uharte laugarrenak
ere eibartarren aurrean. 42
puntu dituzte orain eibartarrek eta zazpira dute asteburu

leatzaile nagusienak, bakoitza
sei golekin.

honetako aurkaria, hirugarren
postuan dagoen Errenteriako
taldea.
Uharteren aurkako neurketa nahiko berezia izan zen
eta, eibartarrak ondo hasi ez
arren, 7-1eko partzialari esker
markagailuan agintea hartu
eta alde nabarmenarekin joan

ziren 40. minutura arte. Baina
zazpi goleko errenta ezerezean
geratu zen amaierarako minutu gutxiren faltan; eskerrak
azken erasoan ezker hegalera
egindako pase bati esker, Iker
Eizagirrek garaipena Ipuruan
laga zuela. Iker bera eta Lander
Casado izan ziren taldeko go-

Harrobiko taldeak indartsu
Eibar Eskubaloiko harrobiko taldeek sei partidu jokatu
zituzten aurreko asteburuan
eta euretako lautan nagusitu
ziren. Jubenil mailako nesken
taldeak 18-30 irabazi zion Aiala
B ZKE-ri Zarautzen eta kadeteetan Grupo Mecalbe Eibar-ek
15-16 irabazi zion Aiala ZKE-ri
Zarautzen eta 21-20 Aiala C-ri
Ipuruan, hemen Eibarren Aiala
ZKE-rekin 25-28 galtzeaz aparte. Hierros Servando Eibar kadete mailako mutilen taldeetan
denetik izan zen: lehen taldea
Ereintza Beissier-i 12-20 nagusitu zitzaion Errenterian eta bigarrenak 40-25 galdu egin zuen
Amenabarrekin Zarautzen.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EVA GUERRERO • DANTZA ZUZENDARIA

“Publiko gehiago dago orain eta
belaunaldi erreleboa egon da”
Gorpuztu orekaren bilaketaren gaia lantzen duen ikuskizuna da, eta erlijio jakin
batzuen une zehatz batzuetan egiten den gorputzaren erabileraren gaineko
ikerkuntzatik abiatu zen. Eva Guerrero da ikuskizunaren sortzailea eta Garazi López
de Armentia da dantzari bakarra, zuzenean joko duten musikarien laguntzarekin.
Erlijio ezberdinetan egiten den
gorputzaren erabilera da ikuskizunaren abiapuntua. Nola
garatu zenuen ideia?
Garazi eta biok erlijio eta filosofia ezberdinetako praktikanteekin bilerak egin genituen,
gorputza nola erabiltzen zuten
eta erabilera ezberdinak ikusteko. Sufiekin, budistekin, taoistekin... egon ginen. Niretzat
garrantzitsua zen euren mugimenduen kopiarik ez egitea,
baizik eta ulertzea, gure gorputzaren filtrotik pasatzea eta
eraldatzea. Beste toki batzuetara eramatea, oreka, desoreka,
errua, penitentzia eta bestelako
kontzeptuak landuz. Ikuskizuna gehiago landu ahala, ikuskizuna erlijiotik aldendu zen eta
pertsonen alde arrazionalaren
eta animalia-izaeraren arteko
orekaren bilaketari buruz jar-

duten du. Erlijioa ez zitzaidan
interesatzen fedearen aldetik,
baizik eta gorputzaren erabilerarengatik. Erlijio guztietan
erabiltzen da gorputza.

Nola erabiltzen dute gorputza
erlijioek?
Gorputzaren hiru atali jarri diet
arreta batez ere: bizkarrezurrari, eskuen erabilerari eta hankei.
Gainera, asko fijatu naiz nola
bertikalean egonik jarri edo belaunikatu gaitezkeen.
Nola islatzen duzue pertsonen
alde arrazionalaren eta animalia-izaeraren arteko oreka?
Ikuskizunak dantzari bakarra
izan arren, lau musikarirekin
dago eszenatoki gainean. Sortze-prozesuan ideiak proposatu
nituen eta elkarrizketa sortu
zen gure artean. Argi nuen iza-

“Argazkilaritza Maiatzean”-eko
lehen erakusketak astelehenean
inauguratuko dituzte
Eibarko Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldeak antolatu
duen “Argazkilaritza Maiatzean” astelehenean abiatuko da, egitaraua osatzen duten bederatzi erakusketetatik
hiru zabaltzearekin batera: El
Ambigú tabernan eta Portalea jatetxean Eibarko Klub Deportiboko argazkilarien lanak
erakutsiko dituzte, maiatzaren
30era arte. Klub Deportiboan,
berriz, Jose Luis Tejedorren

argazkiak egongo dira ikusgai
astelehenetik aurrera.
Gainontzeko erakusketak
barixakuan inauguratuko dituzte: Portalean, Sasha Asensio, Javier Ortiz, Jose Agustin
Gurrutxaga eta Mari Jose Cueli
argazkilarien lanak egongo dira
ikusgai; Topalekuan, Javier P.
Fdez Ferrerasenak; eta Untzagako Jubilatu Etxeko erakusketa aretoak XLVII. Nazioarteko
Gipuzkoa Saria hartuko du.

kien animalia-izaeraren eta alde
arrazionalaren inguruan berba egin nahi nuela eta, lanaren
materialek nola eboluzionatu
zuten ikusita, ondo ulertzen da
dantzariak espazio emozional
ezberdinetatik bidaiatzen duela.

Zuzeneko musikak nolako
ekarpena egiten du?
Publikoari bidaiatzeko aukera
ematen dio eta asko laguntzen
du emozioen eta energiaren planoan. Ikuskizuneko baliabide
guztiak batuz, mapa emozionala
sortzen da.
Garazi ikuskizuneko dantzari
bakarra izanik, nola darama
ikuskizunaren zama?
Saioak 50 minutu irauten du eta
bera da eszenatokian sartzen
den lehena. Antzezle bezala bidaiatzeko aukera du, plano ez-

berdinenetatik pasatzen delako.
Gainera, ikuskizuna patxadaz
sortu dugunez, bere gorputzean
arrastoa laga duen informazio
asko du barneratuta.

Lana orain dela bi urte aurkeztu zenutenez, COVID aurreko eta ondorengo sasoiak
bizi izan dituzue. Nola ikusten
duzue publikoa orain?
Batetik, arraroa da publikoaren
aurpegia ez ikustea. Eta bestetik, dantza ez da asko programatu den artea izan eta ustez ez
du publikorik. Ondorioz, askok
ez dute ezagutzen eta uste dute
ez dutela ulertuko, baina artea
ez da ulertzeko zerbait. Orain,
COVIDarekin, antzerkia da aisialdirako aukera urrietako bat
eta publiko gehiago dago ikuskizunetan. Gainera, belaunaldi
erreleboa egon da.

…eta kitto!
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Delibesi buruzko erakusketa

Bihar hasiko da Eskola Antzerki
Erakusketa, “Lur” lanarekin
Bereziki haur eta gazteentzat
sortutako bost antzezlan eskainiko dira maiatzaren 18ra bitartean, Asier Lopez de Viñaspre
Gazteria saileko teknikariak eta
Jon Iraola alkateak Debabarreneko Eskola Antzerki Erakusketaren 36. edizioaren aurkezpenean esandakoaren arabera.
Iaz pandemiarengatik bertan
behera geratu zen ekimena aurten antolatzeko moduan izan
dira, baina osasun egoerak eskatzen dituen baldintza berrietara moldatuta: antzezlan guztiak Coliseoan izango dira eta,
gainera, oraingoan bakarrik
Eibarko eskoletakoek hartuko dute parte. Egitaraua bihar

hasiko da, Xake Produkzioak
konpainiaren “Lur” lanarekin.
Denentzat zabalik egongo da
saioa, 17:00etan, eta Nerea Gorriti eibartarrak egiten du lan
bertan. Beste lau emankizunak
ikasleentzat izango dira bakarrik, eskola bakoitzarekin adostutako ordutegian, eta sarrera
doan izango da: “20.000 legoa
itsaspeko zaborrean” (Txalo),
“Giza gorputzaren erdigunera
bidaia” (Spasmo), “Ameriketako bidaiak” (Tanttaka) eta
“Hansel eta Gretel” (Borobil)
dira lanak. Aurrekontua ia
22.000 eurokoa da eta kartela Iratxe Unanue Dibujo Udal
Eskolako irakasleak egin du.

Baigorri eta Ortzaize ibarretako
euskara aztertzen dituen liburua
argitaratu du Koldo Zuazok
Koldo Zuazo hizkuntzalari eibartarraren “Baigorri eta Ortzaize Ibarretako Euskara”
izenburuko liburua kaleratu
berri du Euskal Herriko Unibertsitateak. Sarako euskalkia
aztertzen bost urte eman eta
gero Nafarroa Beherean beste bi urtez (2018-2020) aritu
zen lanean Zuazo, eta egonaldi
horren emaitza bildu du liburu
honetan.
Lanak bi atal nagusi ditu:
gramatika eta hiztegia. Gramatikaren atalean inguru hartako
euskararen egitura erakusten
du, oinarrizko gertakariak. Hiz-

“Miguel Delibes eta Eibar” erakusketa datorren eguenean
inauguratuko dute Armagintzaren Museoan. Miguel Delibes Fundazioarekin batera antolatu den erakusketan, Delibesen objektu pertsonalez gain (besteak beste, idazlearen
BH bizikleta urdina, korrespondentzia eta idazlearen argitalpenak), “Irudi-ehizean”. Francisco Ontañonek “El libro
de la caza menor, Delibesen libururako egindako argazkiak
erakutsiko dituzte. Miguel Delibes Fundazioak ekoiztu eta
José María Parreñok komisariatutako lana da eta Francisco Ontañónek 1961 eta 1963 bitartean egin zituen berrogei
argazkiz osatuta dago bilduma. Inaugurazioan, Jon Iraola
alkatearekin batera, Elisa Delibes de Castro Fundación Miguel Delibes Patronatuko presidenteak hartuko du parte.

Surf ikastaroa DBH-ko ikasleentzat
Deban egingo den surf ikastaroa
eta jolasak antolatu ditu Udalak,
Udan Gaztetan programaren
barruan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.
Jarduera bi txandatan egingo da,
bata uztailaren 12tik 16ra eta bestea 19tik 23ra, 09:00etatik 14:00etara. Parte-hartzaileak
trenez joango dira Debara, goizeko 09:10ean, eta Eibarrera
buelta 13:40eko trenean egingo dute. Ikastaroaren prezioa
75 eurokoa izango da nerabe bakoitzeko (65 eurokoa nebaarreba bakoitzeko). Aurrematrikula Internet bidez egin
beharko da eta epea maiatzaren 17tik 24ra egongo da zabalik. Izena emateko zein informazio zehatzagoa jasotzeko
Udalaren web orrira jo daiteke.

“Los olivos pálidos” lana Ermuan
tegiari dagokionez, oso oparoa
dela nabarmendu beharra dago,
4.625 sarrera, 934 azpisarrera,
75 esamolde eta 35 esaera eta
esaera zahar biltzen baititu.

La Red Teatro taldearen “Los olivos pálidos” lana eskainiko
dute datorren barixakuan Ermuko antzokian, 19:00etan.
Juanma Cano, Maite Lorenzo eta Nerea Ariznabarreta
aktoreekin batera Enrique “El vaca” musikaria arituko da.
Sarrerak Lobianon edo Kutxabanken erosi daitezke.
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EIBAR KLISK BATEAN

Ordu batetan Galerosen? MALEN JAINAGA
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Apirila 30 / Maiatza 6
BARIXAKUA 30

ASTELEHENA 3

BIDEO-FORUMA

MOBILIZAZIOA

17:00 “Un puente hacia Terabithia” pelikula eta hizketaldia.
Portalean.

12:00 Eibarko Pentsionista Taldeak deituta, bankuen kontra.
Untzagan.

EGUENA 6

ANTZERKIA

ANTZERKIA

15:00 “20.000 legoa itsaspeko
zaborrean” (Txalo). Doan (ikasleentzat). Coliseoan.

15:00 “Giza gorputzaren erdigunera bidaia ” (Spasmo). Doan
(ikasleentzat). Coliseoan.

18:00/20:00 Erreferendumaren
alde (Hamaika Gara). Klub
Deportiboan.

18:00/20:00 Erreferendumaren
alde (Hamaika Gara).
Klub Deportiboan.

19:00 Idazlearekin Harixa
Emoten: Anjel Lertxundi, “Gilles de Rais”. Portalean.

18:30 “Miguel Delibes eta
Eibar” erakusketaren irekiera.
Armagintzaren Museoan.

HARIXA EMOTEN

19:00 “Gorpuztu” (Eva Guerrero
Doos Colectivo). 8 euro (6 euro
Coliseoaren Laguna txartelarekin). Coliseoan.

AZKEN OSTIRALA

19:30 Manifestazioa,
Untzagatik hasita.

ZAPATUA 1
MANIFESTAZIOA
12:00 Langileen Nazioarteko
Eguneko manifestazioa (LAB).
Untzagatik.

ANTZERKIA

17:00 “Lur” (Xake Produkzioak).
5 euro. Coliseoan.

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

MARTITZENA 4

SINADURA-BILKETA

DANTZA

ERAKUSKETAK

SINADURA-BILKETA

INAUGURAZIOA

JULIAN RUIZEN ARGAZKIAK
(Portalea taberna)
GRACIA PUTZEREN
ARGAZKIAK
(El Ambigú taberna)

Maiatzaren 2ra arte:
EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAREN ERAKUSKETA
GAZTE ARTEAN Eibar
BHI-ko ikasleen erakusketa
(Portalean)
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Telefono
jakingarriak
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

Farmaziak
BARIXAKUA 30

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

ZAPATUA 1

1185. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usicino Vicente Gonzalez. 91 urte. 2021-4-22.
Rosa Maria Rementeria Alegria. 71 urte. 2021-4-24.
Antonio Morales Martinez. 90 urte. 2021-4-25.
Abilio Barcena Perez. 90 urte. 2021-4-25.
Faustino Aranzabal Ezenarro. 85 urte. 2021-4-25.
Raul Prieto Nuñez. 86 urte. 2021-4-25.
Domi Ruiz de Gordoa. 88 urte. 2021-4-26.
Saturnino Chamoso Garcia. 53 urte. 2021-4-27.
Rosa Martinez-Alcocer Olmedilla. 54 urte. 2021-4-27.

Jaiotakoak
•
•
•
•
•

Martin Irure Vesga. 2021-4-18.
Haizea Bonaetxea Gomez. 2021-4-20.
Elixe Vega Fernandez. 2021-4-21.
Pablo Pequerul Sarasua. 2021-4-22.
Safouan Amezian Marhoun. 2021-4-23.

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 2

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ASTELEHENA 3

EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

MARTITZENA 4

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUAZTENA 5

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 6

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

BARIXAKUA 7

EGUNEZ | Morgado (S. Agustin, 3)

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

ESKELAK, URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

…eta kitto!
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Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

688 62 76 89

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.

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, AIMAR,
maiatzaren 2xan
4 urte beteko dozuzeta. Patxo haundihaundi bat etxekuen
partez!!!

Zorionak, MAREN!!!
Maiatzaren 3an 4 urte
beteko dozuz-eta!!
Patxo potolo bat
etxekuen eta, batez
be, Ekiren partez!!

Zorionak, LAURA
Bogni, hillaren
28xan 8 urte bete
zenduazen-eta. Musu
haundi bat etxeko
erregiñarentzat
etxeko guztion partez.

Zorionak PERU!!!
Domekan 7 urte
beteko dozuz.
Txokolatezko patxuak
zuretzat potxolo!!!

Zorionak, NAIKE,
domekan 2 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxeko danon eta,
batez be, Lur, Oinatz
eta Bernaten partez.

EKHI Reichhold
Garmendia.
Ongi-etorrixa izango
zara (You are very
wellcome). Desiatzen
gagoz gure artian
izateko. Etxekuak.

Zorionak, LAIA, gaur
7 urte bete dozuzeta!! Ez galdu iñoiz
zure irtibar hori!!!
Patxo potolo-potolo
bat!! Aitatxo, Ibaitxo,
ama eta etxeko
guztion partez!!
Maite zaittugu!!

Zorionak,
ANDER Aizpurua,
martitzenian 4 urte
bete zenduazen-eta.
Nahiz eta ezin ospatu,
musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus
Apirillian bete dittue HELENEk 7 eta BITTOR-ek
9 urte. Zorionak eta patxo potolua famelixa
guztiaren partetik eta, bereziki, lehengusu/
lehengusiñen partez. Segi alai eta jator, bikote.

ZINEA COLISEO
1 ARETOA

2 ARETOA

ANTZOKIA

ANTZOKIA

• 1ean: 19:00
• 2an: 16:00, 19:00
• 3an: 19:00

• 1ean: 16:00 (1 aretoa)
• 2an: 16:00, 19:00
• 3an: 19:00

• 1ean: 19:00 (2 aretoa)
• 2an: 19:00
• 3an: 19:00

• 1ean: 16:00 (2 aretoa)
• 2an: 16:00

“Una joven prometedora”

“Crónica de una tormenta”

“Chaos Walking”

“Guardianes de la noche”

Zuzendaria: Ernerald Fennett

Zuzendaria: Mariana Barassi

Zuzendaria: Doug Liman

Zuzendaria: Toby Gemkel
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Iragarki laburrak

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko
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.

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai

•• Pisua salgai Ipurua aldean. 2 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Trasteroa eta igogailuarekin. Dena
kanpora begira. Sartzeko moduan.
Tel. 690610715.
•• Apartamentua salgai Barrena kalean.
Merke. 4. pisua, igogailuarekin 0 kotatik. Tel. 639403897.

1.2. Errentan

•• Logela alokatzen da Urkizuko dorreetan. Tel. 642084800.
•• Bi logelako pisua behar da alokairuan
heldu bi eta ume batentzat. Premiazkoa da. Gehienez 550 euro ordainduta.
Tel. 643202848.

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

3. LOKALAK
3.2. Errentan

•• Garajea alokagai San Pion. Auto txiki
batendako. Tel. 652775746.
•• Lokala/gela alokagai Ugan Klubean.
Fisioterapiarako edo masajeak egiteko aproposa. Tel. 943820452.

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

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
688862073.
•• Emakumea eskaintzen da etxeko garbiketak egiteko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 626407923.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 651846389.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 655094780.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel.
658398474.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 641376719.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Aurrez zuzendaitza-idazkaria
izandakoa. Tel. 643565742.

•• Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Externa. Baita asteburuetan ere. Tel. 643584198.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko.
Tel. 602850826.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
(ikastaro sozio-sanitarioa egiten) edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala. Tel. 634856651.
•• Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel.
612245673.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 602407338.
•• Emakumea eskaintzen da sukaldari
moduan (ertaineko titulua), nagusiak
zaintzeko (ziurtagiri ofiziala) eta etxeko 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. Externa, orduka. Tel. 671763558.
•• Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko.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-laguntzaile bezala eta garbiketak egiteko. Tel.
666197831.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren tituluarekin) eta etxeko garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 667060292.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren tituluarekin). Interna. Esperientzia eta
informeak. Tel. 693293539.
•• Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 631611201.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak

•• Ekonomia klaseak ematen dira, DBH4
eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetarako.
Azterketak eta selektibitatea prestatzeko. Tel. 688695625. Eneko.
•• LH, DBH eta Batxilergoko laguntzaklaseak 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 taldekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677 592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai

•• Udaberrirako bi abrigo mehe eta
alaiak salgai, eurekin jokoa egiten
duten lepoko eta belarritakoekin. Estreinatu gabeak. 150 euro bakoitza.
Tel. 627325146.
•• Ohe artikulatua salgai. Ia erabili gabe
eta egoera onean. Tel. 698900834.

6.3. Galdu / Aurkitu

•• Txamarra gris bat (QuickSilver) desagertu zitzaigun astelehenean San
Andres eskolako parkean. Bateron
batek aurkitu badu, mesedez deitu.
Tel. 666195711 eta 618286985.

4.2. Langile bila

•• Zerbitzaria eta sukaldaria behar dira
Eibarko jatetxe baterako. Bidali curriculuma: jatetxeaeibar@outlook.es
•• Aho-hortzen higienista behar da. Bidali curriculuma: hortzklinika.06@
gmail.com

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

AHOLKULARITZA ETA
EUSKARA PLANAK

Euskara
ZERBITZUAK

ITZULPEN
OROKORRAK ZEIN TEKNIKOAK
MOTIBAZIO HITZALDIAK
ETA TAILERRAK

Informazio gehiago:
www.etakitto.eus
943 20 09 18 elkartea@etakitto.eus

EUSKERA PRAKTIKATZEKO PROGRAMA
Astean behin-ordubete
Talde txikiak
Lagun-giro atsegina
Ekintza osagarriak: irteerak, tailerrak…

FAMILIA-GIROA EUSKALDUNTZEKO PROGRAMA

Familia-giroa euskalduntzeko programa
Mintzapraktika-taldeak
Eskulan-tailerrak
Jolasak…

Izena emateko edo informazio gehiagorako:
943200918 / elkartea@etakitto.eus

DOAN!

