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ARRATEN LEHENA

IZATEKO HELBURUAREKIN

Eskutitzak

Astean esanak

Oharra

“Elkanok argi ikusi zuen orduan aromaren negozioa deitzen zenari
heldu behar ziola. Espezien merkatu horrek indar handia hartu
zuen berak munduari buelta eman ondoren eta, Sevillan lur hartu
eta gero, Moluketan kargatutako iltzearekin izandako diru-irabaziak %2.000koak izan ziren, urreak eskaini zezakeenaren
parean oso gainetikoak. Hori dela-eta, irabazitako guztia bigarren
espedizio batean inbertitu zuen, tartean familiakoei ere gauza
bera egiteko esan eta bidaian hainbat senide inplikatuz: bi anai,
koinatua, iloba bat, lehengusu politikoa eta Andres de Gorostiaga
herrikidea tartean. Bigarren bidaia horretan burbina tropikala
janda intoxikatu ziren tripulazioko batzuk eta, bazihoala ikusita,
testamentua egin zuen eta handik 11 egunera hil zen”.

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

MANUEL ROMERO, historiagilea

Erredakzioa

"`Nongoa zara?´ galdetzen diogu edonori, behin eta berriz,
jaioterriak pertsonaren izaera goitik behera zehaztuko, mugatuko
balu bezala. Halere, errealitateak frogatzen digu noraino garen
elkarlotuak. Wuhan izeneko hiri txinatar batean sortzen da birus
bat eta, jabetu orduko, gaixotu da munduaren zati handi bat, are
gure inguruko mendi tontorretan. Eta Japonen egindako itsasontzi
erraldoia, Panamako bandera duena, munduko bazter guztietan
sortutako marinelek gobernatutakoa, Suezko kanalean trabatzen
da eta, egun gutxiren buruan, Pasaian igartzen da istripuaren
eragina eta, berehala, baita guztion patriketan ere. Gainera,
itsasontziak daramatzan edukiontziak mundu osoan zabalduko
dira; berdin kanala ireki zain dauden itsasontzien edukia. Axola du
nongoa den trabatua dagoena?”.
ARANTZA URRETABIZKAIA, idazlea

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NASAI.- Lasai, trankil, patxadatsu. “Ez dot ikusi gizon nasaixagorik ha baiño”.
Solte, estu ez dagoena. Gaztelerazko ‘holgado’.
NASAI ASKO.- Oso lasai, patxadaz. “Bestiak nasai asko esan ei zetsan”.
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Astelehenean hasiko da
dilistak biltzeko erronka
>>> Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak Lesbosera bidaltzeko produktu bilketa kanpaina antolatu du, Greziako errefuxiatuei jaten emateko: Eibarren pardina dilista jasoko da, Ermuan
grano biribileko arroza, Elgoibarren garbantzu pedrosillanoa eta
Mallabian hodi erako makarroia. Apirilaren 12tik 17ra egingo da
bilketa; Eibarren, Beheko-Tokia eta Untzagako jubilatu etxean,
…eta kitto!-n, Galiziako Etxean, Amañako kioskoan eta ikastetxeetan jasoko dituzte dilistak. Diruz laguntzeko aukera ere badago
(Caixabank-eko ES53 2100 2724 8101 0066 3988 kontuan). Horrez gain, apirilaren 17an “Tuper solidarioa” egingo dute Ermuan:
erdiak lentejak bakailaoarekin izango du, beste erdiak arroza Lumagorrirekin eta, fruta eta guzti, 5 eurotan erosi ahal izango da.

Errezeta jasangarriak prestatzen
Hiru eguneko Gazte
Topaketetan parte hartzeko ikasteko bi tailer antolatu dituzte
tiketak salduko dituzte
gaur eta bihar Untzagan
>>> “Ixotu orrua, ixotu herria”
aldarrikapenarekin eman dute
jakitera hilaren 23an, 24an eta
25ean Eibarko Gazte Topaketak egingo direla. Pandemiak
urtebete atzeratu du eibartar
gazteen asmoa, baina, hain zuzen ere, horren ondorioz bizi
dugun egoerari egin nahi dio
aurre egitasmoak eta horregatik erabaki dute aurten egitea.
Bizi dugun egoeran gazteek
dituzten kezkak, zalantzak, asmoak eta gogoetak mahai gainean jartzeko balio izango du
topaketak. Diotenez, “osasun
krisi honek inoiz baino ageriago utzi ditu sistemak dituen hutsuneak. Baina, porrot
egindako sistema hau eraldatu
beharrean, berriz ere gazteok
bihurtu gaituzte errudun eta
etsai. Gazteok gure espazioak
behar ditugu eta, premia honi
erantzun nahian, Eibarko hainbat eragile ari gara elkarlanean,
Eibarko Gazte Topaketak antolatzen”.
Antolatzaileek beharrezkoa
ikusten dute gazteentzako elkar ezagutza, formakuntza, ai-

>>> Bidezko merkataritzako
produktuak oinarri modura
hartuta, sukaldaritza tailer bi
antolatu dituzte Egoaizia eta
Proyde-Proega erakundeek,
Udalaren dirulaguntzarekin.
Farmacook nutrizio eskolako
Zaloa Otaduyk emango ditu
tailerrak eta, bertoko eta bidezko merkataritzako produktuak
erabilita, errezeta erraz, gozo
eta osasuntsu batzuk prestatuko dituzte parte hartzera animatzen direnek.
Apirilaren 21ean eta 22an
izango dira saioak, 18:30etik
20:30era egun bietan eta, izena emateko, https://forms.gle/
T6Ays9rHbFAFDJAB6 helbi-

sialdia eta plazerra nahastea
ahalbidetzen duten espazioak
sortzea. Horretarako, hainbat
ekintza prestatu dituzte.
Topaketarako tiketak saltzen
egongo dira gaur eta bihar arratsaldean, 18:30etik 20:30era,
Untzagan. Hiru egunetarako
bonoak eros daitezke, baita
egun bakarrerako tiketak ere.
Egitasmoari buruz gehiago jakin nahi izanez gero, Instagrameko kontuaren bitartez galderak erantzuteko prest agertu
dira antolatzaileak.

dera sartu behar da (apirilaren
18a baino lehen). Izena ematen
dutenei Farmacook-en (EgoGain, 16) banatuko dizkiete osagai nagusiak, apirilaren 19an
edo 20an (09:30etik 13:00era
eta 16:30etik 19:00etara).

500. 000 eurotik gora bideratuko
dira Gizarte Larrialdietara
>>> Eibarrek 525.526 euro bideratuko ditu aurten Gizarte
Larrialdietarako Laguntzetarako (GLL); Eusko Jaurlaritzaren
Gizarte Politiketako Sailak egiten du ekarpena eta Udalaren
Gizarte Zerbitzuen arloak kudeatuko du. Azken bi urteotan
nabarmen egin du gora Eusko Jaurlaritzaren ekarpen horrek eta, horri esker, eskaera

gehiagori erantzuteko aukera
izango da.
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak emateko aurtengo irizpideak onartu ditu Udalak, bai
eta laguntzen gehieneko zenbatekoa eta tramitazio prozesua ere. Aurtengo oinarrien
arabera, eskaera-epea zabalik
dago jadanik eta urriaren 22an
amaituko da.
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Uni Encounter ekitaldiko
antolatzaileak oso pozik daude

Singular Dendak programarekin
aurrera jarraituko dute aurten ere
>>> Udalak eta Gipuzkoako Merkataritza Federazioak
lankidetza-hitzarmena sinatu
dute, aurten ere Singular Dendak programaren edizio berri
bat egiteko. Eibarko establezimenduetan kalitate-zigilua
ezartzea da ekimenaren helburua, “horrela Gipuzkoako
merkataritzaren profesionalizazioa, bereizgarritasuna eta
posizionamendua bultzatuz”.
Udalak 2.500 euro bideratuko
ditu ekimenera.
Iaz gure herriko hiru dendak
(Harixan, Eleven Moonth and
Beauty eta Ikusi) egin zuten bat

Singular Dendak programarekin; beste bi dendak (Lahidalga
eta Kopiña) bereizgarria lortu dute; eta Ibarkurutze fruta-dendak, lehiakortasuna eta
berezitasuna hobetzeko prozesuan jarraitzen du.
Orain arte, 15 dendak daukate Singular Dendak bereizgarria: Atelier 11, Casamanía,
Guby Gizonak (bi dendak), Salaverria bitxitegia, Lahidalga,
Burbujas y Más, Beittu Zentro
Optiko eta Entzumenezkoa,
Helmet House Concept Store,
Muma, Kopiña, Otegi harategia, Corral, Irritsa eta Xare.

>>> Martxoan egindako ’Uni
Encounter’ ekitaldiaren 17. edizioaren balorazio oso positiboa egin dute antolatzaileek, “ez
bakarrik gaur egungo pandemia-testuinguruan egin delako,
baizik eta, oro har, bertaratzea
ezinezkoa izan arren, kalitatean
aurrera egin eta parte-hartzaile
eta ikusle asko izan dituelako”.
Teknologia berrien dibulgaziora zuzendutako ekimena
Uni Eibar-Ermuak antolatu du,
Eibarko Udalaren laguntzarekin, eta eskaini diren jarduerek
izaera dibulgatibo eta teknikoa izan dute funtsean. Hala
ere, horiekin batera jarduera

ludikoak, informatika eta zibersegurtasun arloko adituen
hitzaldiak, tailer praktikoak eta
sareko jolasen lehiaketak egin
dira, besteak beste.
Ekimena aurrera eramateko, Discord erako zerbitzari bat
garatu eta egokitu zen, eta hori
izan zen ‘Uni Encounter’ edizio
honetan topagunea. Esan dutenez, “martxoaren 12an 160
parte-hartzaile izan zituen.
Twitcheko parte-hartze mailak, bestetik, aurreikuspenak
gainditu zituen: 1.500 bisualizazio izan ziren zuzenean, ekimenaren astean webguneak
izandako bisiten kopuru bera”.
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Asteburuko kirol probek aldaketak
eragingo dituzte traƧkoan

Terraza ipintzeagatik zergarik
ez kobratzea erabaki du Udalak
>>> Martxoko azken astelehenean egin zen bilkuran, Udalbatzak aho batez onartu zuen
ostalaritza-establezimenduek
2021. urterako bide publikoa
okupatzeagatik udal tasaren
salbuespena. Tabernariek terrazak jartzeagatik ordaintzen
duten zerga ez kobratzeko erabakiarekin, pandemiak sektoreari eragindako kalte ekonomikoak arintzen lagundu nahi
du Udalak. Erabakiak atzeraeragina du 2021eko urtarrilaren
1etik eta Udalak iaz ere aplikatu
zuen neurria, urrian hala erabaki eta gero.
Jon Iraola alkatearen berbetan, “dudarik gabe, onartu

dugun neurriak Udalak ostalaritzarekin duen sentsibilitatea argi erakusten du. Izan ere,
sektoreari mesede handia egiten dion neurri hau bigarren
urtez jarraian aplikatuko dugu.
Gainera, Talka-Planari jarraituz, laster beste neurri batzuk
jarriko ditugu martxan”.
Neurri horrekin batera, eraikuntzak, instalazioak edo obrak
interes berezikoak edo udal
onurakoak direnean, zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik
edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik, %95era
bitarteko hobaria ematea onartu zuen Udalbatzak.

EAJ-PNV udal taldekideek
arduretan aldaketak egin dituzte
>>> Jon Perez Illana EAJ-ko
zinegotziak ordezkatuko du
aurrerantzean bere alderdia
Udaleko Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza
batzordean. Orain arte Alberto
de la Hoz alderdikideak zuen
ardura “erantzukizun handiz”
hartu du bere gain Perezek. Ordezkaritza aldatzeko erabakia
Eibarko Hirigintza Plan Nagusiaren eskutik dator. Izan
ere, De la Hoz, Josu Mendicuterekin batera, Plan horren
inguruan lanean arituko da,
buru belarri.

>>> Asteburuan hainbat kirol
proba jokatuko direla eta, trafikoan hainbat aldaketa egongo
direla gogorarazi dute Udaltzaingotik: bihar 18:30ean Eibar eta Levante taldeen arteko
partidua jokatuko da Ipuruan
eta, hori dela eta, J.A. Mogel eta
Indalezio Ojanguren kaleetan
ohiko eremuak seinaleztatuko
dira. Horrez gain, Itzuliaren
seigarren etapa jokatuko da
bihar (Ondarroa-Arrate) eta,
hori dela-eta, Arraterako sarrerak goizean goizetik itxiko
dituzte, baserri eta jatetxeetan
bizi direnentzat izan ezik. Horrekin batera, sarbide guztiak
15:00etan itxiko dira.
Eta domekan Valentziaga
Memoriala dela-eta, Eibar-

Arrate eta Arrate-Eibar autobusaren 11:00etako eta 13:00etako zerbitzuak bertan behera
geratuko dira.

Hezkuntza Esparruan EHU-Centro
Stirling gela sortzeko hitzarmena
>>> Unibertsitatea-Enpresa
gela bat sortu dute Eibarren,
Euskal Herriko Unibertsitateko
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan, aipatutako irakaskuntza
erakundearen eta Centro Stirling enpresaren artean. Ingeniaritza Eskolan ematen duten
Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Graduak eta Centro
Stirling enpresaren jardunak
erlazio oso estua dutela azaldu
dute unibertsitatetik. Centro
Stirling enpresak finantzatu-

tako ikasgela-laborategia Hezkuntza Esparruan dago eta
I+D+i jarduerak sustatzeko
asmoz sortu dute, “erakunde
partaide bien elkarlanerako
tresna eraginkor bihurtzeko”.
Bertan energia berriztagarrietako teknologien eta energiaren
eraginkortasunaren atalak jorratuko dituzte. Azaldu dutenez, “garatuko diren ekintzen
artean, sektorearentzat interesekoak diren jardunaldiak
eta saioak daude”.
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AUTUAN
UEU-KO
IKASTAROETARAKO
DIRULAGUNTZAK

Idoia Sarasketa eta Patxi Lejardi zinegotziak Jon Iraola alkatearekin egitarau aurkezpenean.

Errepublika aldarrikatu zela 90
urte beteko dira eguaztenean
>>> Eibarren beste inon baino lehen II. Errepublika aldarrikatu zutela 90 urte beteko
dira apirilaren 14an eta, hori
gogoratzeko, Udalak hainbat
jarduera antolatu ditu datozen egunotarako. Ego Ibarra
batzordearen eta Kultura sailaren eskutik hitzaldiak, bisita
gidatuak, erakusketak eta antzerki zein musika emanaldiak
egingo dira. Gainera, Errepublikaren aldarrikapenaren 90.
urteurrenak Eibarren sorreraren 675. urteurrenarekin bat
egingo du aurten eta, osasun
egoerak baldintzatuta bada ere,
efemeridea gogoratu nahi izan
dutela adierazi dute Jon Iraola
alkateak, Patxi Lejardi Kultura
zinegotziak eta Idoia Sarasketa
Ego Ibarrako batzordeburuak.

Bi hitzaldi antolatu ditu Ego
Ibarrak. Lehena Berdintasun
sailarekin elkarlanean prestatu
dute eta apirilaren 14an izango
da, 19:00etan Coliseoan. Maria
Jose Villa Rodriguez EHU-ko
ikerlariak, “La II República y
la mujer: política, legislación
y educación” izenburukoa
emango du, gazteleraz. Eta bigarrena, “Errepublikanismoa
Gipuzkoan: Eibarko Paktu
Federaletik (1869) Errepublikaren aldarrikapenera (1931)”
izenburukoa, Unai Belaustegi Bedialauneta EHU-ko irakasleak emango du, euskaraz.
Apirilaren 21ean izango da,
19:00etan, Coliseoan. Sarrera
doan izan arren, aurretik gonbidapena eskuratu beharko da,
Coliseoko leihatilan (astelehen

eta barixakuetan, 17:30etik
19:30era) edo Kutxabank zerbitzuaren bitartez.
Horrez gain, Jesus Gutierrez
historialariak zortzi bisita gidatu (lau euskaraz izango dira,
apirilaren 17an eta maiatzaren
1ean, eta beste lau gazteleraz,
bihar eta apirilaren 24an) egingo ditu. Parte hartzeko aurretik
izena eman beharko da, 943 70
84 35 telefonora deituta edo
kultura@eibar.eus helbidera
idatzita.
Aipatutakoez gain, apirilaren 17an, 19:00etan Coliseoan
“Los hermanos Machado” taularatuko du El Temple taldeak
eta apirilaren 23an, berriz, Goitiberak “Kasilda, bukatzen ez
den sua” antzezlana aurkeztuko du (hori ere 19:00etan
Coliseoan). Egitaraua biribiltzeko, apirilaren 16an Bernardo Garcia Huidobro maisuak
gitarra kontzertua emango du
(19:00etan, Coliseoan).

Udalak UEUko ikastaroak
egin nahi dituzten eibartarrei zuzendutako dirulaguntza deialdia argitaratu
du. Eskaera egiteko epea
zabalik egongo da irailaren
30 arte eta 2020ko irailaren
1etik 2021eko uztailaren
31 arte UEUn ikastaroak
egin dituzten eibartarrek
aurkeztu dezakete, Pegoran
edo online. Dirulaguntza
deialdiko baldintza guztiak
betetzen dituzten herritarrek ikastaroaren matrikula
kostoaren %50a jasoko dute.

ERMITEN INGURUKO
TESTIGANTZAK
BILDU DITUZTE
Eibarko ermiten eta santutxuen inguruko ahozko
testigantzak eta irudiak batu
ditu Ego Ibarra batzordeak.
Badihardugu elkartearen eskutik, 16 ordu baino gehiago
grabatu dira herriko ermiten
gainean asko dakiten 11
pertsonarekin. Material
guztiarekin dokumentala
kaleratuko dute aurten.
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BULTZA EUSKARA

Korrika ezin bada, oinez,
kantuan... baina beti
BULTZA EUSKARA!
Bultza euskaltegiak! Bultza euskara! AEKren dinamikaren baitan,
martxoaren 28an euskaltzale asko batu zituen ekitaldia ospatu zen
Txaltxa Zelaian. Koronabirusa dela eta, ezin izan da Korrikarik
egin, baina AEK-k ahalegin berezia egin du aurten ere euskararen
lekukoa, euskaltegien aldeko bultzada, kalean egoteko. Asmo horrekin antolatu zuten ekitaldi xume bezain ederra Eibarko AEK
euskaltegikoek. Eta 22. Korrika egin ahal izateko lanean ari dira:
2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10era izango da.
Euskal Herriko 80 bat tokitan batera egin ziren “Bultza euskaltegiak!” izenekoak. Eibarkoan, AEK-ren mezua irakurtzeaz
gain, Mikel Arrillagaren bertsoekin eta musikarekin girotu
zuten jaia: “Lekukoa mingainean” edo “Euskaldun berriaren
rapa” eta “Euskal Herrian euskaraz” kantatu zituen jende guztiak batera, bigarren hori Hemen musika taldekoen laguntzarekin. Amaieran, Jone Bengoa ilustratzaileak han bertan
egindako grafitiaren inguruan talde argazkia eginda agurtu zen
ekitaldia.
BIDEOA eta ARGAZKIAK: etakitto.eus/mediateka
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Imanol Magro
Imanol Magro

Ezin bestela izan

Jaiotze basatia

Zutabe honetan zertaz jardun pentsatzen hasi nintzenean argi
nuen koronabirusarekin zerukusirik ez duen zerbaiti buruz idatzi
behar nuela. Gogaituta gaude pandemiarekin: txertoak direla
eta ez direla, Aste Santuko oporretan erkidegotik irten ezina, kutsatu-kopuruak, intzidentzia-tasa, konfinatu beharrak, maskara
uneoro… Nazkatuta, esan bezala. Beraz, besterik aurkitu behar
nuen lerro hauek betetzeko. Bost minutu, hamar, hamabost.
Ezin koronabirusarekin loturarik ez duen gairik aurkitu! Hogei,
hogeita bost, hogeita hamar. Ezin urtebetean gure buruak akaparatu dituen gaia ez den beste zerbaitez idatzi! Amore eman eta
egoera honek berak azaleratutakoaz berba egin beharra dut: birus
madarikatua hain barneratuta daukagu, ezen ez baikara gai alde
batera utzi eta beste zerbaitez berba egiteko, danean dago eta.
Ezin buelta erdi eman beraz
akordatu barik! Oporrak
datozela? Birusa dela eta
ezin urrutira joan. Lagunekin atera nahi dugula? Lau
baino gehiago bagaude, jai
dugu, ezin elkarrekin egon.
Kirola egin nahi dugula?
Maskarak itota ez bada,
ezin gustura aritu. Etxean
bakarrik geratzea besterik
ez zaigula gelditzen? Telebistak, irratiak, egunkariak
zein sare sozialek etengabe
gogoraraziko digute ZIUak
nola dauden eta gure herriak laranja, gorri edo hori
kolorea duen. Ezin ukatu:
birusak inguratuta gauzka,
menpean hartu eta kartzelarik gabeko presoaldian
harrapatu gaitu. Ez gara
lehengoak, eta zalantza egiten dut ez ote gauden hain harrapatuta, honek guztiak betiko
izango diren ondorioak utziko dituela gu guztiongan. Urtebete pasatxoz, zeharo aldatu zaigu bizimodua, ingurukoak joan
zaizkigu, kalamidadeak bata besteaten atzetik etorri dira, kontrol-neurriak ikasi orduko berriak ezarri dizkigute… Eta horrek guztiak burua bete digu, ase sentsazioa mugarik gabekoa
bihurtzeraino. Ez dezagun utzi birusak esparru guztiak lapur
diezazkigun. Gorde dezagun tokitxo bat lehengoak izaten jarraitzeko, pentsamenduz besterik ez bada ere.

Pandemiak bizitza eta memoria lapurtu dizkigu. Nekatuta gaude, nabaritzen zaigu, nekatuegi efemerideei erreparatu eta behar
bezala gogoratzeko. Egutegiak irentsi dituen data borobil horietako bat iragan martxoaren 1a izan zen, Su Ta Garrek ‘Jaiotze
basatia’ lehen diskoa argitaratu zueneko 30. urteurrena. Erratu gabe esan dezaket neri bizitzan gehien entzun dudan diskoa
dela, abesti guztiak buruz dakizkidala eta oraintxe bertan etxeko
sukaldeko CD aparailuan dudala.
Arrebak sartu zuen tximaluze haien biniloa etxean. Tabernan
izan genuen urtetan, eta azaleko zein kontra azaleko irudiek
txunditu ninduten. Aitor Gorosabel San Andres kaleko lurretik
ateratzen, garai batean herriko gaitz guztiak bateratzen zituen
kale ilun hura. Atzean, aldiz, laukotea beroki beltz handiekin.
Oraindik ere umoretsu kontatzen dut Ipuruako kanpoko igerilekuetan ozen jartzen zutela behin eta berriz, eta hantxe ikasi nituela
abestiak ume nintzenean. Ez omen naiz bakarra, heavy musikarekiko gertutasun handirik ez duen nire belaunaldiko hainbat
jende ezagutzen dut ereserki bat baino gehiago buruz dakiena.

“Ez gara lehengoak,
eta zalantza egiten
dut ez ote gauden
hain harrapatuta,
honek guztiak
betiko izango
diren ondorioak
utziko dituela gu
guztiongan”

“Entzun berriz abestia, nekearen
aurkako botika da. Izen ederra
litzateke kale bati jartzeko”
Azkenekoz afaria prestatzen entzun nuen, eta hantxe jardun
nintzen egurrezko bi goilarekin ‘Begira’-ren hasiera airean jotzen.
Disko hori entzuten ikasi genuen sistematik ihes bizi daitekeela
eta Marik beti ihes egingo digula, Daviden lurrak zatitua jarraitzen duela, abesti ona bada ez duela letrarik behar, ez dakidala
zer gertatuko den agertuko zaren unean, horrelako zikinkeririk
barnean gordetzea ez dela komeni, ederra dela gauaren lasaitasuna, kartzeletako medikuentzat zauriak erosioak direla, eta
guda baten erdian jaio ondoren berdinean gaudela. Gero etorri
zen CDa, eta hark erakutsi zigun lanik badago esklabu bihurtu
zarela eta Mikel Laboa eta Iker Rokandio jeinu batzuk direla.
Eta efemerideak zerbaiterako badira, aldarri eta oroitzapenerako dira. Musikariak gorriak ikusten ari dira egunotan, beraz
kultura kontsumitu behar da, segurua delako, eta aretoetara
gerturatu behar dugulako. Eta, ahal denean, Su Ta Gar ikustera
joan behar dugula, disko berriarekin omen dabiltzalako. Bien
bitartean entzun berriz Jaiotze Basatia, nekearen aurkako botika da. Izen ederra litzateke herriko kale bati jartzeko. Egileek
behintzat merezi dute.
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Errenta aitorpena, gure erara
Ogasunarekin kontuak egiteko sasoia iritsi da. Dirua jasoko dute batzuek, itzuliko besteek, eta prozesu pozgarria
edo mingarria izan, denok euskaraz egin ahal izango dugu. Gero eta gehiago dira errenta aitorpena euskaraz
egitea aukeratzen duten herritarrak eta aurten jende gehiagok aukera bera egitea da erakundeen asmoa.
2023an 100.000 lagunek errenta aitorpena euskaraz egitea da helburua.

M

artxoaren 30az geroztik
Gipuzkoako herritar
batzuek errenta aitorpenaren autolikidazio proposamena jaso ondoren, apirilaren
12an zabalduko da proposamena onartzeko epea. Aukera hori
jaso ezean, hilaren 16tik aurrera
errenta mekanizaturako hitzordua eskatzeko epea irekiko da.
Eta bestela, Internet bitartez
egin daiteke ZergaBidea gunearen bidez.
Ohikoa da txanda hartu behar
izatea errenta aitorpena egiteko,
baina pandemiak eragindako
egoerak mugatu egin du toki
itxietako aforoa eta, ondorioz,
indarra hartu dute izapideak
Internet bitartez egiteko aukerek. Batzuentzat arrotzak izan
daitezkeen prozesuak errazteko
asmoz, gipuzkoa.eus/eu/web/
ogasuna webgunean argibideak
aurkitu daitezke.

ten herritarrek aukera ezberdinak izango dituzte kontuak
egiteko, baita hizkuntza aukeratzerako ere. Herritarren
gehiengoak gazteleraz egitea
aukeratzen du, baina euskararen aldeko hautua egiten dutenen kopurua gora doa eta azken
urteetan erakundeek abiatutako
kanpaina da arrazoietako bat.
Orain dela urte batzuk Ogasunarekin euskaraz aritzeko
ekimena jarri zuten eta, azken
hiru urteotako zenbakiei begiratuz gero, erantzun positiboa izan duela esan daiteke.
Eibarren egindako errenta aitorpenei dagokienez, 2017an
14.195 aitorpen egin ziren eta
horietako 1.280 euskaraz (hau
da, %9,02); 2018an 14.234
aitorpen eta horietako 1.402
euskaraz (%9,85); eta 2019an
14.158 egin ziren, 1.441 euskaraz (%10,18).

Euskaraz gero eta gehiago
Ikusi daitekeen moduan, errenta aitorpena egiteko ardura du-

2023an 100.000 euskaraz
Gipuzkoako Foru Ogasunak bere webgunean dioenez,

“2023an
100.000 lagun
Ƨsikok errenta
aitorpena
euskaraz egitea
da helburua”
“2020an Gipuzkoan 80.519
herritarrek euskara aukeratu
dute Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuarekiko
harremanetan. 2023ari begira,
aldiz, Ogasunaren helburua da
100.000 pertsona fisikok aukera hori egitera iristea. Helburu
hori lortzea gizarteak hizkuntza
berdintasunaren alde egindako
ahaleginaren sari bat litzateke”.
Oso erraza da errenta aitorpena euskaraz egitea aukeratzea eta horretarako hainbat
bide daude. Horrela egin de-

zakezu: autolikidazio proposamena telefonoz edo Internetez
onartzean euskaraz egin nahi
duzula adieraziz; errenta mekanizatuaren bulegoan laguntzen dizun langileari adieraziz;
Foru Ogasunaren Zergabidea
plataforman, errenta aitorpena euskaraz aurkeztuz, aukera
bidaltzean zure aukera adierazita; edo aitorpena egiteko
gestoria bat erabiltzen baduzu, errenta aitorpena euskaraz
eginez eta Ogasunarekin eta
Aldundiarekin dituzun harremanetan euskara aukeratuz.
Errenta aitorpenetik aparte, ogasunarekin dugun harremana euskaraz egiteko, bide
bi ditugu. Batetik, harremana
Internet bitartez egiten denean, Gipuzkoataria sailean
harremana euskaraz egiteko
aukeratu daiteke. Eta bestetik,
aurrez aurrekoan, 030 eredua
aurkeztu daiteke Ogasuneko
herritarren arretarako bulegoetan edo Aldundiko erregistro
zentralean. Q
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<<< ANDER ARROITAJAUREGI • Luthierra >>>

“Instrumentuak egitea gustatuko
litzaidake eta alde batera lagatzea
zaharberritzeak eta doiketak”
1973. urtean jaio zen Eibarren Ander Arroitajauregi. Musikaria, eta, gaur egun, luthierra eta luthier irakaslea da
Bilboko erdi-mailako kontserbatorioan. Biolingintza ikasketak egin zituen Bilboko Lutheria Eskolan eta aintzinako
instrumentuen espezializazioa ikasi zuen London Guildhall University-n. Orain dela gutxi argitaratu den Donostiako
Musika Hamabostaldiko kartelak eibartarraren ekarpena dauka.
ARROITAJAUREGI.COM

“Lutherie” hitz frantsesak zeri
egiten dio erreferentzia?
“Luthierra” deitzen zaio harizko
instrumentuak, batez ere arkuzkoak, sortu eta konpontzen dituen pertsonari.
Nolatan erabaki zenuen ibilbide profesional horri ekitea?
Garai batean, flauta ikasketak
egiten nenbilenean, hain zuzen,
nire arreba Maitek komentatu zidan erakustaldi moduko
bat zegoela antolatuta Bilbon.
Bertaratzea erabaki nuen eta
konturatu nintzen asko gustatzen zitzaidala mundu hori eta,
behin flautako erdi-maila amaitutakoan, lutheria ikasketei ekin
nien. Geroztik, gaur arte.
Aprendiz moduan atzerrian
egon eta gero, jaioterrira, Eibarrera, bueltatu eta zure tailer
berezi eta espezializatua sortzea erabaki zenuen. Zergatik?
Lutheria ikasketak amaitu ostean, herrira bueltatu eta ikasitakoa martxan jartzea erabaki
nuen. Dagoeneko banituen pare
bat instrumentu eginda, eta horiek erraz saldu nituen. Garai
horietan egoera ekonomikoa oso
ona zen; beste garai batzuk ziren,
ez zegoen krisirik, eta Espainian
aintzinako musika sortzeak indar handia hartu zuen. Gainera,
instrumentuen erreprodukzio
originalak egiteak nabarmen
egin zuen gora. Musika-tresna
barrokoetan nengoenez espezializatuta eta teknika ezberdinak ezagutzen nituenez horiek
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sortzeko, tailerra sortu eta lanari
ekin nion.
Hasieran, 1998.urtearen
amaieran, Coworking bat egin
genuen eta tren geltoki atzean
zegoen txoko batean egiten nuen
lan beste pare bat lagunekin.
Urte gutxiren buruan, Barrena
kaleko lokal batean egon nintzen luthier lanak egiten 2012.
urtera arte. Nire aitona-amonak
Errebal kalean zapata-denda
zeukaten, eta horiek hil ostean
nik hartu nuen lokala eta tailer
bilakatu nuen txokoa. Nahiz eta
denda itxura daukan, tailerra
da, nik bertan egiten ditudalako
lanak. Ez daukat oso ordutegi
finkorik, baina zita telefonikoak
jasotzen ditut eta telefonoz ondo
moldatzen naiz bezeroekin.

Zein da zure eginkizuna? Zer
egiten duzu tailerrean?
Gaur egun esan dezaket instrumentuak konpontzen, zaharberritzen eta ajustatzen ditudala
gehienbat, horiek baitira egungo bezeroen premiak. Horrez
gain, dagoeneko eginda dauden
musika-tresnak erosi, ajustatu,
martxan ipini eta saldu egiten
ditut. Baina, egun, ez dut lehen
jarraitzen nuen prozesua egiten,
eta ez naiz egur zati batetik abiatzen instrumentua sortzeko, ez
daukat denborarik eta.
Noraino iristen dira zuk egindako musika-tresnak?
Aitortu beharra dut gehienak
estatu mailan saldu ditudala,
Espainian. Hala ere, Japoniara,
Estatu Batuetara, Alemaniara,
Frantziara, Poloniara… ere iritsi
izan dira nire lanak.

13

naiz denboraz. Estatu mailan
ez dira lutheria ikasketak existitzen, eta duela sei urte inguru Bilboko eskolak plan berri
bat jarri zuen abian. Nirekin
harremanetan jarri ziren, ni
ikasle ohia naizelako eta bazekitelako ni mundu horretan
murgilduta nengoela; zenbait
filtro eta proba gainditu eta
gero, irakasle izateko aukeratu
ninduten.

“Egun, ez dut
lehen jarraitzen
nuen prozesua
egiten, eta
ez naiz egur
zati batetik
abiatzen”

“Asko gustatu
zait Ibonen lan
egiteko eta
pentsatzeko
modua, baita
kartelaren
emaitza ere”

Zure arreba artista, zu luthierra… Etxean txikitatik sartu zaituztete musikaren munduan
gurasoek edo zuen kabuz garatu duzue dohain hori?
Gure ama solfeoko irakaslea eta
pianojolea izan da urte askoan
zehar eta aitari asko gustatzen
zitzaion musika klasikoa, baina
inor ez da dedikatu profesionalki horretara Maitek eta nik
egin dugun bezala.

zun aukera? Nola uztartzen
dituzu tailerra eta kontserbatorioa?
Nahiko gaizki daramat bi lanak uztartzearena, oso desantolatua naizelako. Arratsaldeko ordutegia daukat Bilbon,
eta lanaldi osoko kontratua
daukat. Autorik ez daukadanez, garraio publikoan joaten naiz Eibartik Bilboraino,
eta oso goiz bazkaldu beharra
daukat egunero. Goizetan 3-4
ordu ateratzen ditut asko jota
tailerrean egon ahal izateko,
besterik ez; oso juxtu ibiltzen

Bilboko erdi-mailako kontserbatorioan luthierra ere
bazara. Nola suertatu zitzai-

Zuk 20 urtez erabilitako plantilak erabili ditu Ibon Aranberrik Donostiako Musika Hamabostaldiko kartela egiteko.
Nolatan?
Ibon lehendik ere ibilitakoa
zen Eibarko industriarekin
zenbait eskulangintza arloko
proiektu egiten, eta ezagutzen
zituen gure herriko industria
txikiak. Nirekin harremanetan
jarri eta proposamena egin zidan, eta baiezkoa eman nion.
Zenbait bider etorri zen nire
tailerrera argazkiak eta bestelakoak egitera eta, egia esan,
asko gustatu zait bere lan egiteko eta pentsatzeko modua,
baita kartelaren emaitza ere,
oso landuta dago.
Etorkizunera begira, zein da
zure asmoa?
Instrumentuak egitea gustatuko litzaidake, eta alde batera
lagatzea zaharberritzeak eta
doiketak; esango nuke hori dela
egungo luthier guztien ametsa.
Hala ere, momentuz, nire aurreikuspena eskolan jarraitzea
da, aurrera begirako zenbait
proiektu berritzaile eta erakargarri ditugulako esku artean.
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“Niretzat oso
pozgarria eta
gogobetegarria da
horrelako lorpen bat”
Ingeniaritza Informatikoa Graduko 3.maila ikasten dihardu Pablo
Valle eibartarrak Mondragon Unibertsitatean. Duela urtebete
baino gehiago hasi zen ikaslea lana eta ikasketak uztartzen,
eta, egun, Mondragon Unibertsitateko ikerketa-talde batean
dago murgilduta zenbait proiekturi laguntza ematen. Azken
hilabeteetan ibilgailu autonomoei buruzko proiektua landu
ostean, bere izenean sinatutako ikerketa-artikulua Nazioarteko
Konferentzia batean onartu eta argitaratu berri dute.

Nola bururatu zitzaizun ikerketa-artikulua argitaratzea?
Ikerketa-lan ona egitea lortu
nuen, eta hasiera batean nire
lana esperantza handirik gabe
aurkeztu nuen arren, lehiaketako epaimahaikideek proiektua onartzea ez ezik, argitaratzea ere erabaki zuten.
Zer da ikerketa-artikulua?
Zein da zure lanaren funtsa?
Ikerketaren helburua ezagutza berriak lortzea da, besteak
beste. Nire kasuan, sistema
bat hobetzea izan da helburu
nagusia eta horretarako frogak
eta saiakera ezberdinak egin
behar izan ditut, ondo egindakoak eta hutsegiteak diagnostikatzeko. “Ibilgailu autonomoen proba metamorfikoak:
Simulinki buruzko kasu-azterketa” izenburuarekin aurkeztu
dut nire proiektua, eta honela
laburtzen dut edukia:Ibilgailu
autonomoek irauli egingo dute
pertsonok autoan bidaiatzeko
dugun modua. Hala ere, ibilgailu autonomoak ezartzeko,
proba-teknika eraginkorrak
behar dira. Ibilgailu autonomo baten gidatze-kalitatea,
ezinbestean, kontuan hartu
behar da sistema horiek probatzean. Hala ere, beste sistema konplexu batzuetan bezala, ibilgailu autonomo bateko

gidatze-kalitatean egindako
proba baten emaitza zehaztea oso konplexua izan daiteke. Arazo hori konpontzeko,
nire artikuluan zerbitzuaren
kalitateaz jabetzen diren proba metamorfikoen aplikazioa
aztertzen dugu, MATLAB/Simulinken modelatutako ibilgailu autonomoak probatzeko,
merkatuan nagusi den modelatze-tresnetako bat baita.
Lehenik eta behin, ibilgailu
autonomo aplikatutako QoS
neurri batzuk definitu ditut,
duela gutxiko azterlan bat
sarreratzat hartuta. Haiekin
harreman metamorfikoak definitzen ditut. Azkenik, ikuspegia ebaluatzen dut Simulinken
modelatutako ibilgailu autonomo batean, mutazio-probak
erabiliz.

Noiz emango duzu konferentzia? Zein modutan?
Maiatzean emango dut konferentzia modu telematikoan,
online. Nazioartekoa denez,
ingelesez egin beharko dut
nire gaiaren aurkezpena edo
defentsa. Informatika mailan
dagoen konferentzia handienetarikoa da hau.
Zer sentitzen da 20 urterekin
Nazioarteko lehiaketa batean zure lana argitaratzean?

# PABLO VALLE ENTRENA
Ingeniaritza Informatikoko ikaslea #
Normalean horrelako ekimen
batean parte hartzen dutenak
doktoretza egiten dauden ikasleak izan ohi dira, eta ez nire
adinekoak. Aitortu beharra
dut hasiera batean beldurra
ere eman zidala egoerak, oso
erantzukizun handia da niretzako eta. Nire proiektua
aurkeztu eta gero jendeak
galderak egiten badizkit, ez
naiz gaian aditua eta ez dakit
ondo erantzuteko gai izango
naizen. Baina, oso gogobetegarria eta pozgarria ere bada
horrelako lorpen bat; egindako lanak bere fruituak ematen
baititu.

Etorkizunera begira, zein da
zure asmoa ikasketak amaitzean?
Datorren ikasturtean, 20212022an Gradu Bukaerako
Lana (GBL) egitea tokatzen
zait, eta proiektu horretan ere
argitaratzeko moduko arti-

kulua egitea gustatuko litzaidake, hori da, behintzat, nire
asmoa. Behin gradua amaituta, masterra eta doktoretza
egitea gustatuko litzaidake eta
ikerketa-munduan sakondu
ahal izateko eta informatikako
komunitateari nire ekarpena
egiteko. Unibertsitatean bertan irakasle izatea ere bada
nire helburua, nire jakinduria
etorkizuneko ikasleei helarazi
ahal izateko.
IKERKETA-ARTIKULUA
IRAKURTZEKO QR KODEA:
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Oporren ostean berriro itzuliko da Barixakuak Jolasian
Ikasleen Aste Santuko oporrak
amaitu eta gero martxan izango
da berriz ere Barixakuak Jolasian …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen duen ekimena. Apirilaren 16an, ostirala,
Txaltxa Zelaira itzuliko dira
txikienentzako jolasak. Hiru

begiraleren laguntzarekin 2 eta
8 urte bitarteko umeek jolas dibertigarrietan parte hartzeko
aukera izango dute, arratsaldeko 17:00etatik 18:00etara.
Eguraldiak lagunduko balu
Txaltxa Zelaiko kiosko ondoan
egingo lirateke jolasak, hango

harmaila inguruan; euria eginez gero, kiosko barruan egingo
dira ekintzak. Jolasetan parte
hartzea doan da eta ez da aldez
aurretik izenik eman behar.
Bertan agertzearekin nahikoa
da. Segurtasun- eta higieneneurriak zorrotz beteko dira:

taldeak asko jota laukoak izango dira, gel hidroalkoholikoa
izango dute umeek eskura eta
jolasetan parte hartu aurretik
tenperatura hartuko zaie. Ikasturteko azkeneko saioa apirilaren 23an egingo da Urkizuko
parkean.

Dilistak bilduko ditu ...eta kitto!-k Lesbosera bidaltzeko
Zaporeak proiektuarekin bat
egingo du aurten ere …eta kitto!
Euskara Elkarteak, eta apirilaren 12tik 17ra pardina dilistak
jasoko ditu bere egoitzan bertan
(Urkizu 11 solairuartea), Lesboseko errefuxiatuei bidaltzeko.
Baina ez da leku bakarra izango,
Eibarren beste toki hauetan ere
bilduko baitira dilistak: Beheko
Tokia, Untzagako Jubilatuen
Etxea, Casa de Galicia, Klub
Deportiboa, Amañako kioskoa
eta eskola eta ikas-zentroak.
Bestetik, Ermuan, grano biribileko arroza jaso dute, eta Elgoibarren eta Mallabian garbantzu

pedrosillanoa eta hodi erako
makarroiak, hurrenez hurren.
Aurtengo erronka 2020an batutakoa gainditzea izango da

Zaporeakeko arduradunen
berbetan. Horrez gainera, higienerako materiala ere jasoko dute eta ostalariek (Casino,

Belaustegi, Sagarra, Mendiola,
Salegi, Baratze, Slow) emandako afarietarako zozketa egingo
da (rifak euro baten). Bestalde,
apirilaren 17an ’Tuper solidarioa’ ekimena egingo da Ermuko Orbe Kardenalaren Plazan,
14:00etatik 15:00etara. 5 euro
ordainduta erdia lentejak eta
beste erdia arroza duten platerak banatuko dira, fruta pieza
batekin..
Azkenik, hala nahi duenak,
diruz laguntzeko aukera ere
badu, honako kontu honetan
dirua sartuz: ES53 2100 2724
8101 0066 3988.
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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.

Egoarbitza.

2. TXANGOA: KarabietaAzkonabitxa-Asurtza-Karabieta
Oraingoan proposatzen dugun ibilbidea, eibartar batentzat baino gehiagorentzat ezustekoa ekarri arren, Elgetan
egitekoa da hasieratik amaierara. Karabietatik hasita, Azkonabitxako (Azkonabieta oƧzialki) gainera igoko dugu
eta, Asurtzatik pasatuta, zirkular dotorea eginez Karabietara itzuliko gara. Itzulerako bide horretan iturri bat
izango dugu zain. Ibilerari eskaini diogun ordena, jakina, aldatu daiteke eta kontrako norabidean gauzatu.

T

xango honi hasiera emateko, Eibar eta Elgeta lotzen duen errepidearen
gorenean dagoen Karabieta
mendatera joango gara. Eibartik abiatzen bagara ez ahaztu
garraio publikoaren aukera.
Karabietan gure ezkerrera
dugun pista hartuko dugu (Eibar-Elgeta zentzuan) eta, igoera
errazean, komunikazio-antena
batera eramango gaitu. Ezkerrera, ondo markatutako bidezidorrak Azkonabitxako (728
metro) gainera bideratuko gaitu. 160 bat metroko desnibela

besterik ez dugu gainditu. Han
buzoi polit bat izango dugu ere
Klub Deportiboko gure txartela
lagatzeko.
Jaitsierari ekingo diogu heldu garen bidetik beste alderako
bidezidorra hartuta, eta bertatik jaitsiz beste pista batera
iritsiko gara, linea elektrikoko beste dorre baten ondoan.
Bertatik jaisten jarraituta, hurrengo bidegurutzean ezkerrera
joko dugu eta handik gutxira
Beixuzabal izenez ezagutzen
den eremu zabalera iritsiko
gara, dorre elektriko gehiagore-

Hamar
minuturen
bueltan
Galdaramiñoko
gainera iritsi
gaitezke,
ondoren bidera
bueltatzeko
berriro

kin. Egun argia bada, han urrunean Aralar mendilerroa identifikatuko dugu, Txindokiren
gaina nabarmentzen dela. Gure
ezkerrera biratuta, ia 180 gradutan, beste pista bat hartuko
dugu bertatik eta, inongo arazorik gabe, Arraotzeko muinora
iritsiko gara; hor ere linea elektrikoko beste dorre handi batek
identifikatuko digu puntu hori.
Hortik jaisten jarraituko dugu
eskumara dagoen errepide estua hartzeko eta, hamar minutu
baino gutxiagotan, Asurtzako
baserrien parean izango gara.
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Santiago ermita.

Azkonabitxako tontorra.

GR-121 bidearen inguruan
Behin horra helduta, baserrien
ondotik baina haiek gurutzatu barik, errepidea laga eta ezkerrera dagoen pista hartuko
dugu, metro gutxi batzuetara
gure ezkerrera Santiagoko ermita ikusteko. Gure aurrekoek
diotenez, ospetsuak ziren santuaren egunean bertan egiten
ziren erromeriak.
Pista beretik gorantz, zuhaitzik gabeko eremu zabal batetik jardungo dugu, bista ederrekin gozatzeko aukerarekin:
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Kalamua, Arno, Karakate, eta
abar. Goian altzifre baso batera helduko gara eta, segidan,
ezkerrera dugun pista hartuko dugu; zuzen jotzen badugu, hamar minuturen bueltan
Galdaramiñoko (664 m.) gainera iritsi gaitezke, ondoren
aurreko puntura bueltatzeko
berriro.
Hartutako pistatik aurrera, desnibelik gabeko bidetik,
Arraotzeko muinora itzuliko
gara. Pixka bat lehenago pista
lagatzeko aukera izango dugu,

FITXA TEKNIKOA
Distantzia: 6,6 km.
Pilatutako desnibela: 400 m.
Denbora: Bi ordu/bi ordu eta erdi
QR-rekin Deporren sartu
eta martxaren track-a har
daiteke, GPS-a erabiltzeko.

horrela bidezidor bat hartu
(bihurgune batean) eta, eskumatik jaitsita, muinora doan
bidea zertxobait laburtzeko.
Behin muinoan gaudela, gure
ezkerrera ikur zurigorriez (GR121, Gipuzkoara itzulia) markatutako bidea ikusiko dugu eta,
horiei jarraituta, Karabietara
helduko gara bueltan. Azken
zati horretan iturri bat dago
eta Egoarbitzako erpin berezia erakusten diguten panoramikak ere gure aurrean izango
ditugu. Q
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<<< ARACELI GUERRERO • DAITEKE aholkularitza >>>

“Mekanizatua eta zaintza-arloaren
inguruko ikasketak dira gehien
eskatzen direnak gure eskualdean”
DAITEKE aholkularitzak Ikaskuntza Bitartekaritza Zerbitzua jarri du martxan Armeria Eskolarekin elkarlanean.
Zerbitzuak banakako aholkularitza eskaintzen die eskualdeko herritar guztiei, prestakuntza-prozesuetan aholkatuz
eta lagunduz. Gainera, mota guztietako ikastaroei, tailerrei, profesionaltasun-ziurtagiriei eta, azken batean,
eskualdean dagoen edozein motatako formakuntzari buruzko informazioa eskaintzen du, baita atzerriko titulazioen
homologazio-prozesuei eta lanbide-esperientzia aitortzeko prozesuei buruzko informazioa ere.
Zer da Ikaskuntza Bitartekaritza Zerbitzua eta zeinek antolatzen du?
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailaren laguntzarekin eskualde desberdinetan eskaintzen
den zerbitzua da. Azken urteetan etenaldi bat egon da gure
eskualdean, baina berriro ere
Armeria Eskolan eskaintzen
da aurten, Daiteke aholkularitzako profesionalen bidez. Formakuntzari buruzko informazioa eskaintzen dugu, eta hor
edozein formakuntza sartzen
da: formakuntza formala, ez
formala eta “informala”.
Nolakoa da zuengana hurbiltzen den jendearen proƧla?
Adinaren arabera denetik daukagu, eta lanarekin zerikusia
daukan ikastaroren bat egin
nahi dutenak dira gehienak.
Euren lan-aukerak handitu
nahi dituztelako etortzen dira.
Dena dela, argi utzi nahi dugu
arlo desberdinak lantzen ditugula. Ez da soilik lan-munduari begira dauden pertsonen
formakuntzarako. Zerbitzua
hortaz haratago doa: esate baterako, euren aisialdian edozein motatako formakuntza edo
ikastaro jaso nahi duten jubilatuak lasai etor daitezke. Edo
beste adibibide bat jartzearren,
pertsona batek yoga non ematen den jakin nahi badu, lasai
etor daiteke ere informazio bila.
Herritar guztientzako doako
zerbitzua da.

Enpleguan, berdintasunean, adinaren kudeaketan eta prestakuntzan espezializatutako aholkularitza da DAITEKE.

Atzerriko titulazioen homologazioan ere laguntzen duzue.
Sarritan eskatzen dizueten
zerbitzua da?
Bai, maiz eskatzen digute.
Azken batean, pertsona asko
etorri dira gure artean bizitzera eta euren herrialdeetan
egin dituzten ikasketak hemen homologatzeko aukera

daukate. Zein herrialdetatik
datozen eta zein ikasketak
egin dituzten arabera errazagoa edo zailagoa da hemen
homologatzea. Eurentzako
prozedura administratiboetan sartzeak zailtasun handia
dauka eta horregatik erabaki
genuen zerbitzu hau ematea.
DBH edo Batxilergoa homo-

logatzeko prozedura guztian
laguntzen diegu, hasieratik
amaierara arte. Ikasketa unibersitarioak baldin badira, aldiz, ez da hain erraza, baina
lehendabiziko aholkularitza
ematen diegu eta behar den
lekuetara bideratzen ditugu,
nahiz eta prozedura osoan
ezin dugun lagundu.
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Lanbide-esperientzia aitortzeko prozesuetan ere jarduten
duzue. Nola egiten da hori?
Nola erakusten da lanaren bitartez lortu duzun eskarmentua edo esperientzia?
Hezkuntza Sailak deialdiak
irekitzen ditu, eta hauek lanbidearen araberakoak izaten
dira: administrazioa, igeltseritza… Era askotakoak daude. Ikusi behar da zein institututan atera den deialdia,
matrikula egin eta, ondoren,
prozedura hasten da tutore
baten gidaritzapean, zer nolako lan-eskarmentua daukaten
baloratzeko eta zer homologatu dezaketen ikusteko. Gutxienez modulu formatiboak
homologatzea lortzen badute
gero errazagoa izaten da erdi
edo goi mailako zikloak egitea,
konbalidazioen bidez.
Zein da une honetan Debabarreneko formakuntza-alorreko alderik sendoena? Eta
ahulena?
Alderdirik sendoena mekanizatua da, hori delako hemen
behar duguna. Mekanizatuan
eta soldaduran espezialitatea
eskaintzen duten oso institutu
potenteak dauzkagu eskualde osoan. Ahulena, berriz, sukaldaritza dela esango nuke.

“Zaintzazerbitzuei
lotutako
ikasketek pisu
handia daukate”

“Atzerriko
titulazioak
homologatzen
laguntzen
dugu”
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Gure eskualdeko herritarrek
hiriburuetara joan behar dute
sukaldaritza ikasteko. Hemen,
Eibarren, badaukagu Oinarrizko Lanbide Heziketarako Udal
Institutua, Azitain auzoan; bi
urteko sukaldaritza zikloa eskaintzen dute, baina aurten ez
diete eman ziurtagiri profesional hori. Bestalde, zaintza-zerbitzuei lotutako ikasketek ere
pisu handia daukate. Menpekotasunaren legeak dioenez,
etxean zaintza-lanak egingo
dituena kontratatzeko orduan
ezinbestekoa da pertsona horrek profesionaltasun-ziurtagiria izatea. Horregatik ikastaro hori gainezka dago Eibarren
eta inguruan. Pandemiarekin
areagotu egin da profesional
horien eskaria.

Zer egin behar da zuekin harremanetan jartzeko?
Armeria Eskolan gaude, baina
aldez aurretik hitzordua hartu
behar da 747 415 118 / 943 20
32 44 (ext. 13083) telefonoetan
edo bitartekari.debabarrena@
daiteke.com helbide elektronikoaren bidez. Hitzorduak aurrez aurre edo bideo-dei bidez
egin ahal izango dira, horrela,
zerbitzua inguruko udalerrietako pertsonentzat ere iritsi
ahal izateko.
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erra Zibilak erbestera bidali zituen milaka ume
euskaldun. Francoren
tropek Euskal Herrian aurrera egiten zuten neurrian, 1937.
urtean umez betetako itsasontziak irten ziren herrialde ezberdinetara, tartean Sobietar
Batasunera (SESB). Santurtzitik
Errusiara, itxaropentsu, bake
bila. Handik urte gutxira, ostera,
berriz itzuli ziren bonba hotsak
euren bizitzara. II. Mundu Gerra hasi zen eta SESBek borroka
sutsua izan zuen Adolf Hitlerren
Alemaniaren aurka.
Ignazio Agirregoikoa Benito,
Isaías Albistegi Agirre, Jose Luis
Larrañaga Muniategi eta Eugenio Prieto Arana eibartarrek,
herioari ihes egin beharrean,
aurre egin nahi izan zioten, eta
batzuk garaile atera ziren gudu
hartatik. Beste batzuek, ostera,
bertan laga zuten bizia, jaioterritik milaka kilometrotara.
Aireko Indar Sobietarretako
euskal hegazkinlarien taldea
Eibartar gazte hauek, Ramon
Cianca Bengoetxearekin, Luis
Lavin Lavinekin, Antonio Uribe Galdeanorekin, Antonio Lekunberri Goikoetxearekin eta
Tomás Suárezekin, Aireko Indar
Sobietarretako euskal hegazkinlarien taldea sortu zuten.
1941ean akademia militar
batean onartu zituzten, Vorishogliebsk-eko Pilotu Eskolan, Txkalov hirian. Luis Lavin
bilbotarrak kontatu zuenez, bederatzi gaztek bakarrik pasatu zituzten mediku-probak eta
gehienak baztertu egin zituzten
(adibidez, Ruben Ruiz Ibarruri, Dolores Ibarruri ‘Pasionaria’
bizkaitar komunista ospetsuaren semea). Hori bai, berak dokumentuak faltsutu behar izan
zituen, berez 17 urte izan behar
zituztelako izena emateko eta
Lavinek 15 zituen.
Isaías Albistegik ez zituen
pilotu militarraren ikasketak
amaitu, baina berebiziko papera izan zuen guduan. Eibartarra planeagailu militarrak eramateko aski trebatu zen eta lan
horretan lagundu zuen nazien
kontrako gerran. Garraio-hegaldi horiek armekin eta fronteko
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Hegazkinlari
eibartarrak
nazien aurka
Gerra batetik ihes egin eta beste batekin egin zuten
topo hainbat eibartarrek XX. mendeko 30. hamarkadan.
Egoera horretan, ostera, ez ziren kikildu eta arerioari
aurre egiteko erabakia hartu zuten bost eibartar gaztek.
Gerrako ume hauek Aireko Indar Sobietarrarekin bat egin
zuten II. Mundu Gerran nazien aurka egiteko eta batzuek
bizitza eman zuten. Denek lortu zituzten ohoreak eta,
noski, sobietarren eta euskaldunen errespetua.

lerroetan gertatu zirela esaten
dute iturri batzuek eta, hortaz,
Albistegiren gerrako parte-hartzea meritu handikoa izan zela.
Antza denez, armak zituzten
planeagailuak alemaniarren lerroen atzera eramaten zituen
partisanoak hornitzeko. Oso
ekintza arriskutsua.
Beste batzuek ez bezala, Albistegik bizirik amaitu zuen II.

Mundu Gerra eta 1956. urtean
Euskal Herrira itzuli zen gerrako umeen talde sobietar handi
batekin, 32 urte zituela. Harrezkero, ‘rusoa’ Eibarren bizi izan
zen eta ohikoa zen Klub Deportiboko tertulietan ikustea. 2006.
urtean hil zen eta bere omenez
Pedro Agirregomezkortak Eibar
aldizkarian idatzitako artikuluan kontatu zuenez, Albistegik

Errusiako abenturak kontatzeko
ohitura zuen, batzuk egiazkoak,
beste batzuk fabulak (adibidez,
Stalinekin Kremlinean egon zela
edo Sobietar Batasuneko Heroi
titulua zuela).
Kale bat Mustveen
Pilotu Eskolan urtebete egin ondoren, 1942an, II. Mundu Gerran borrokatzeko ordua iritsi
zen hegazkinlari euskaldunentzat. Luis Lavinek kontatu bezala, “gu ez ginen frontera joan,
frontea etorri zen gurera. Egun
batean, Ignazio Agirregoikoarekin lubakiak egiten nenbilen
eta frontera zihoan unitate bat
pasa zen. Ignaziok eta biok, asko
pentsatu barik, adinarengatik
akaso, kamioira igo eta frontera
joan ginen”.
Agirregoikoa Soraluzen jaio
zen, baina familia Eibarrera aldatu zen umea zenean. Lavinekin hasi zuen bideak zoritxarreko amaiera izan zuen, 1944.
urtean aurkitu baitzuen heriotza, Mustvee herrian. Tallinn
alemaniarren esku zegoen eta
Aireko Indar Sobietarrek gogor bonbardatu zuten. Tamalez, Agirregoikoaren hegazkina bota egin zuten Tallinnetik
ekialdera, Mustveen, eta polizia
lokalak harrapatu egin zuen.
Eibartarrak, bere burua inguratuta ikusi zuenean, tiro egin
zion bere buruari.
Agirregoikoa Mustveeko hilerrian lurperatu zuten eta bere
izena jarri zioten kale bati, baina akats batekin. Luistxo Fernandezek ondo kontatzen du
hegazkinlari eibartarrari buruz
sustatu.eus-en idatzitako testu
honetan: “Sasoi hartan, izena
errusieraz eman zioten kaleari,
alfabeto zirilikoz idatzia. Baina
1990eko hamarkadan, izen ziriliko eta errusiarrak desagertu
egin ziren dekretuz Estonian,
eta kaleari berriro izena eman
behar zitzaion, alfabeto latinoz oraingoan, estoniera hala
idazten baita. Eta nola idatzi
zirilikozko izen hura alfabeto
latinoz? Historia liburuetan begiratu, eta aurkitu omen zuten
nonbait abiadore haren izen espainola Ignacio Benito Aguirre
zela”. Gero, kasuaren berrikus-
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Eugenio Prieto (behean ezkerrean) eta Isaías Albistegi (behean erdian) gerrako beste ume batzuekin.

ketan, ikusi ahal izan zen benetako izena ez zela Benito Agirre,
Ignazio Agirregoikoa baizik.
Izen aldaketa horretan zeresan handia izan zuen Teresa Alonso donostiarrak, pilotu
hauen lanari behar bezalako
errekonozimendua emateko lan
handia egin baitu. Alonsok Habana itsasontzian ezagutu zuen
Agirregoikoa eta lehen begiradan maitemindu ziren, donostiarraren berbetan. Iaz, maiatzean, Eibarko Udalari 35.000
euro emateko prest zegoela
adierazi zuen, hegazkinlariak
eta gerrako umeak omentzeko.
Azentuarekin arazoak
José Luis Larrañaga Ignazio
Agirregoikoa baino urtebete
lehenago hil zen, 1943an, Kuban ibaiaren inguruan, Alema-

niako eta Sobietar Batasuneko
ehiza-hegazkinen arteko borrokan. Artilleria alemaniarrak
bota zuen Larrañagaren hegazkina eta, ia errenkadan, Kievetik hurbil, Eugenio Prieto ere jo
zuten, baina haren hegazkinak
planeatzen jarraitu ahal izan
zuen Dnieper ibaiaren beste
alderaino. Alemaniarren eremuan zegoen zuhaitz batean
kateatu zen, eta konortea galdu
ondoren, alemaniarrek ostikoka
esnatu zuten.
Prieto preso hartu zuten,
baina berak esan zien ez zela
errusiarra, espainiarra baizik,
eta alemaniarrak nahastu egin
ziren, bere azentua ez zelako
Errusiakoa. Putoviti inguruko
etxe batera eraman zuten eta
kolitisa zuela argudiatuta, behin
eta berriz komunera joaten hasi

zen. Bidaia bakoitzean etxolako
egurrezko taula bat pixkanaka
apurtzen hasi zen eta behin, inor
zaintzen ez zebilela ikusi zuenean, ihes egin zuen.
Bidean agure batekin egin
zuen topo eta hark alemaniarra zela pentsatu zuen, baina ordurako agurearen ilobak entzun
zuen alemaniarrek preso zuten
pilotuak ihes egin zuela eta ezkutatu egin zuten simaurraren
azpian zuten bunkerrean, beste
bi pilotu errusiarrekin. Handik gutxira, unitate alemaniarra aldatu zutenean, errusiarrak
gerrilarekin joan ziren, baina
Prietok geratzea erabaki zuen.
Herriko alkateak, erresistentziako burua zenak, bere alabaren
senar mutua zela esan zien alemaniarrei, eta gorra eta mutua
zela zioen dokumentua egin ere.

Handik egun batzuetara Armada Gorriak ibaia gurutzatu
zuen, baina Prietori ez zioten
sinetsi eraitsitako pilotua zenik, bere azentuagatik. Horrela,
sobietarrek berarekin eraman
zuten (fusilatzeko ziurrenik)
eta zera entzun zen inguruan
zegoen tanke batetik: “Senia,
nora zoaz?”. Prietoren Moskuko
ezagun bat zen. Horrela, libre
laga zuten eta Bandera Gorriaren Ordena jaso zuen.
Airetik nazien aurka egin zuten eibartar hauez gain, beste
eibartar batzuek Armada Gorriaren beste atal batzuetan borrokatu zuten. Horietako hiruk,
gutxienez, bizia galdu zuten Leningradon: Paulino Arrizabalaga Aranak, Enrike Etxebarria
Aranzabalek eta Enrike Escudero Serranok.
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<<< ANGEL FERNANDEZ ZAPICO • Eibar FT-ko utilleroa >>>

“Foballari esker lortu dut herrian
guztiz integratzea eta horregatik
bakarrik oso harro nago ”
1969an hasi zuen Eibar FT-rekin harremana eta, 52 urteren ondoren, otsailean jubilatu zen. Klubaren estamentu
guztien omenaldia jaso zuen Ipuruan bertan eta, gutxinaka bada ere, badoa bizitza berrira moldatzen. Hori bai,
oraindik egunero ematen du bueltatxoa Ipuruatik, etxetik gertu duela aprobetxatuz. Zoriontsu jarraitzen du izaten
gorri-urdin koloretatik gertutasun horretan, harreman horrek asko aberastu duela dioen bitartean.
Zer izan da zuretzat egin zizuten omenaldia? Ezustekoa
jaso zenuen?
Nire ibilbidearen errekonozimendua. Urteetan egin dudana laburbiltzen du, lortu ditudan lagun guztiak ekartzen
dizkit gogora... Poztu nintzen,
egia esateko. Hala ere, aurreko
egunetan, Arrasaten-eta, igarri
nuen zeozertan bazebiltzala...
Detaile polita izan zuten guztiek nirekin.

Profesionalki, hala ere, Eibar
FT-n utillero moduan jardun
duzu bakarrik, ezta?
Bai, aurretik ez nuen kobratzen. Arrieta eta Barasoainen
laguntzaile izan nintzenean ere
egoera oso bestelakoa baitzen.
Entrenamenduak arratsaldez
izaten ziren bakarrik; 2. A mailara igotzean hasi ginen goizez
entrenatzen.
Badago une berezirik, zure
ibilbide guzti horretan, inoiz
ahaztu ezingo duzuna?
Igoera guztiak dira ahaztezinak,
baina Badajozekoa beti izango
dut gogoan. Igoera horren atzetik urte asko generamatzalako
ere izango zen, baina handik
bueltan Eibarren bizi izan genuena ikaragarria izan zen: Azitaindik sartu eta zenbat kostatu
zitzaigun Eibar zeharkatzea.
Igoera guztiak ospatzekoak diren moduan, jaitsierei dagokie
une tristeak bizitzea: 1. Mailan
gauden moduan, Erregionaletik ere pasatutakoak gara-eta.

Zertan aldatu zaizu zure egunerokoa ordutik?
Ia guztia aldatu zait. Akabo
lana, bidaiak, Atxabalpe... Hori
bai, ahalegintzen naiz Ibai Diez
eta Juan Luis Garate nire ondorengoei laguntzen. Bestela, paseoak egiten ditut, gimnasiora
ere joaten naiz... Aktibo jarraitzen dut. Ipuruara egunero nator, etxetik ehun metrora izanda
eusten diot ohitura horri, baina
obligaziorik gabe, konfidantza
aprobetxatuz.
Delegatu, entrenatzaile, zuzendaritza-kide, utillero... Denetarik egin duzu klubean. Zerekin
identiƧkatzen zara gehien?
Sasoi onenak utillero bezala bizi
izan ditut, jokalariekin ere harreman osoena urte horietan
izan dudalako. Asko gozatu dut
talde horretako kide sentitzearekin. Dena dela, foballari esker,
izan kargu batean zein bestean,
herrian guztiz integratzea lortu
dut eta, horregatik bakarrik, oso
harro nago.

Zapicok bere-berea du Ipuruako zelaia.

Zer eman dizu Eibar FT-k? Eta
herriak, zer eskaini dizu Eibarrek?
Maila pertsonalean naizen guztia hemen eskuratu dut, hona
heldu eta eibartarrokin integratzea. Lanera etorri nintzen,
pozik jardun izan dut, harreman
publiko asko eta handiak egin
ditut, familiakooi ere ondo tratatu gaituzte beti... Zutaz ondo
hitz egiten badute, badago hori
baino handiagorik?
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Hainbeste fazeta izan duzunez,
izan da horien artean markatu
dizunik, izan zuzendari, izan
entrenatzaile, izan jokalari?
Zuzendaritza arloan Javier Iturralde aipatu behar dut derrigorrez; berarekin egin nuen bat
Lauronan eta izan nuen cicerone Eibar FT-n ere. Entrenatzaileei begira, Juanjo Arrietak eta
Alfonso Barasoainek markatu
baninduten ere, Garitano eta
Mendilibarrekin gauza asko
bizi izan ditut. Eta jokalariak...
hainbeste izan dira. Bat esaten
hasita, Diego Jimenezen gizatasuna nabarmenduko nuke,
ez ahaztu gainera bere herriko
Alcoyanori sartu zion golarekin
hasi zela Eibar FT-k bizi izan
duen sasoirik oparoena. Egon
badaude Garmendia bezalako instituzio deitu daitezkeenak ere.
Beste kluben ondoan, zertan
da desberdina Eibar FT? Eta
zertan taldearen zaleak?
Eibar FT berezia da oso, batez
ere familia modukoa osatzen
dugulako. Edonondik datozela
ere, jokalariak berehala integratzen dira, aldagelak bat egiteko eskaintzen duen erraztasunagatik. Askotan aipatu bada
ere, hemen dugun txokoak ere
garrantzi berezia du, denboraldi amaieran horrek puntuak
ematen dituelako. Beste talde
batzuek ere horregatik digute
holako errespetua, orain dela
gutxi Huescatik esaten zidaten
moduan. Zaletuei buruz, onik
besterik ezin dut esan: bereziki
zaratatsuak ez dira izango eibarzaleak, baina bere taldearen
alde egiten dute aurkariarekin
sartu gabe, jaleorik inoiz piztu
ez duten horietakoak dira.
Eibar FT alde batera lagata,
baduzu beste talde kutunik?
Izan da zurekin detailerik izan
duen talderik?
Txikitan Langreo jarraitzen
nuen gertutik, eta orain ere jarraitzen dut 2. B mailan, Sporting ere gogoko dut... Eta euskal
talde guztiekin ere ondo moldatzen naiz. Beste utillero guztiek
sinatutako kamisetak ere jaso
ditut. 2. A mailara igo ginenean

“Kirol-hiria
amaituta ikustea
izango litzateke
nire hurrengo
ametsa”

“Gure txokoak
desberdin egiten
gaitu; hori
puntuak dira
amaieran”
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Bueno, bueno... hori bai ezetz!
Nou Camp-eko partidu batek
Atxabalpeko entrenamendua
dirudi-eta. Ez dago inongo saltsarik. Pandemiaren eraginez,
gainera, ez da erraza izango
berriro ere 5.000-6.000 lagun
biltzea Ipuruan. Ohiturak ere
aldatzen joaten dira, eta kostatuko zaigu lehengora itzultzea.

Eta VAR-aren aldekoa zara?
Edo ez dizu konbentzitzen?
Beharrezkoa zen erreminta
da: baloia marratik irten bada,
gol-fantasmak saihesteko, horrelakoetan mesedegarria da,
foballarendako justuagoa izateaz gain. Eibarri ez diola kalterik egin esango nuke. Badira
arlo batzuk, dena dela, hobetzekoak; orain eskuen arazoa
dago pil-pilean, larregizko zigorra batzuetan...

Whatsapp taldea osatzea proposatu nuen eta hor gaude 1. eta 2.
mailako guztiak.

Zein amets geratzen zaizu
errealitate bihurtzea gustatuko litzaizukeena?
Gure kirol-hiria amaituta ikustea! Hori izango litzateke handiena! Eta espero dut, bi urteko
atzerapena daramagun arren,
amets hori gauzatzea.
Denboraldi amaiera gerturatzen doan honetan, zelan ikusten duzu egoera? Beldurrik bai?
Gauzak gordinegi ikusten hasi
naiz. Taldeak borrokatzen du,

baina ez dugu golik; eta berdinketekin ez dugu nahikoa izango. Iaz ere gauzak zailtzen hasi
zitzaizkigun, baina pandemia
piztu ondoren jakin izan genuen
egoerari buelta ematen. Orain
geratzen zaizkigun aurkariak
ere sailkapeneko goi aldekoak
dira eta ez dugu samur izango.
Fisikoki jokalariak ondo ikusten
ditut, baina kalitateak markatzen du azken batean. Jokalari
berriekin ez da asmatu aurten,
eta badira beste batzuk euren
onena emanda daudenak.

Jenderik gabeko foballa... bada
foballa?

Oiarzabal olatu onean da Realean, baina zaila da herriko jokalariak Eibarrekin jokatzen
ikustea.
Azken aldian Eibarko jokalari
gutxik egin dute aurrera, hori
egia da. Baina harrobian ere
kanpoko jokalari asko daude,
eta horrek etxekoei ez die inolako mesederik egiten. Vitoria
filiala, esaterako, talde handia
da dagoen mailakoekin konparatuz, baina kostatzen ari zaio
gora egiten; hor, adibidez, bakarra uste dut dela Eibarkoa.
Lehen talderako ere apenas atera dugu jokalaririk orain arte.
Pandemiaren geldialdiak zaletuei eragingo badie ere, ez da
gutxiagorako izango jokalari
gazteenetan izan dezakeen
eragina, ezta? Ia bi denboraldi normaltasunik gabe jokalariaren osaketa-prozesuan...
Jokalari gazteen kasuan ere guztiek ez dute garapen bera izaten:
badira batzuk lehenago hasten
direnak maila ematen eta beste
batzuk astiroago joaten direnak.
Hor dugu Barrenetxearen kasua, Eibarko bere familiakoak
ezagutzen ditut, eta indartsu
ekin dio Realean. Griezmann
bera ere horrela nabarmendu
zen. Geldialdiak, jakina, inori
ez dio mesederik egingo.
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>>> Zapatuan jokatuko du gizonezkoen Ohorezko B mailako taldeak denboraldiko azken
partidua Uribealdearen aurka.
Arratsaldeko 16:00etan hasiko
den norgehiagokan azkenaldian Unben lortutako garaipenen bolada onari eusteko
asmoz zelairatuko dira Gaston Ibarbururen mutilak. Bederatzigarren postua ziurtatuta badute ere, goiko mailetan
gertatu ahal diren jaitsierekin
arduratuta, sailkapenean gora
egiteko asmoa dute eibartarrek. Ohorezko Mailan joka-

1182. zenbakia

Asteburu berezia izango da
errugbiko talde nagusientzat

tzen duen emakumeen taldeak,
bestalde, CRAT izango du aurrez aurre domeka eguerdian,
12:00etatik aurrera. Bi taldeek
laugarren postua dute jomugan, Iberdrola Ligako TOP4an sartu eta ligako bigarren
fasea jokatzeko. Denboraldi
honetako helburuak beteta,
lehiatzen jarraitzeko nahiarekin jarraitzen dute eibartarrek.
Azkenik, urtebeteko etenaldiaren ondoren, 16 eta 18 urtetik
azpikoen mailako taldeek seven
triangular batekin hasi dute
denboraldia.

Brontzezkoa Eibar Igerixan-eko neskentzat Gipuzkoako Kopan
>>> Irungo Azken Portuko kiroldegian jokatutako Gipuzkoa A Kopan Eibarko taldea
probintziako bost talde indartsuenekin lehiatu zen (Tolosa,
Bidasoa, Zubiaurre, Buruntzaldea eta Izarraitz) eta nesken
taldeak podiumera igo zuen,
lortutako hirugarren postuari
esker, eta mutilena laugarren
sailkatu zen azkenean. 11 igerilarik osatu zuten nesken taldea
eta bost hirugarren postu eskuratu zituzten: Miren Galdosek
100 eta 200 bizkarrean eta 100
librean, Elene Oiarzabalek 50

librean eta Maddi Maguregik
400 estiloetan. Bederatzi lagunek osatutako Eibar Igerixaneko mutilen taldean Roke Etxeberriak lortu zuen hirugarren
postua 100 tximeletako proban.
Bestalde, martxoaren 28an
Legazpiko Bikuña kiroldegian
jokatutako marka-kontroletako
bosgarren jardunaldian Eibar
Igerixaneko 17 ordezkarik hartu
zuten parte, euretako asko goiko postuetan sailkatzeko. Horrela, Iker Calvok parte hartu
zuen hiru probak irabazi zituen
eta Igor Ruiz (200 libreak), Ma-

len Beobide (200 estiloak) eta
Maddi Maguregi (400 libreak)
nagusitu ziren aipatutako pro-

betan. Miren Galdos, Ruben
Torres eta Asier Gomez ere podiumean izan genituen.

Eibar-Levante jokatuko da bihar arratsaldez Ipuruan
>>> Bederatzi jardunaldi besterik ez dira falta liga amaitzeko
eta Mendilibarren taldea inoiz baino estuago dabil 1. Mailari
eusteko borrokan. Jardunaldi asko pasatu dira, hamarretik gora,
Eibarrek ez duela irabazten eta horrek talde gorri-urdina beheko postuetan egonkortu du. Biharkoa azken aukeretakoa izango da aurrera egiteko, jokoan ezer gutxi duen Levante hartuko
baitute Ipuruan; neurketa arratsaldeko 18:30ean jokatuko da.

Emakumezkoen taldeak, bestalde, garaipen garrantzitsua eskuratu zuen aurreko asteburuan Realari 0-1 irabazita Donostian.
Emaitza horri esker, Dorronsororen neskek orain jaitsiera postuak bost puntura dituzte. Asteburu honetan ez dute partidurik,
baina Sheila Elorza kapitainak eta Nerea Abancens atzelariak
Euskal Selekzioarekin jokatuko dute domekan Zubietan egingo
den triangularrean, Argentina eta Venezuelako selekzioekin.
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Ipuruako gimnastak hurrengo
lehiaketak prestatzen
>>> Espainiako txapelketak
Valentzian jokatu ondoren,
Ipurua klubeko gimnastek
denboraldi berriari ekin diote
bete-betean. Hasteko, banakako lanekin saiatuko dira hurrengo hilabeteetan, ekainean
eta uztailean jokatzekoak diren
txapelketei begirako sailkapena lortzeko asmoz. Hala ere,
ez dute baztertuko talde-lana,
batez ere Espainiako Kopan
parte hartzeari begira.
Tania Nagornaia eta Miriam
Merino entrenatzaileak harro

bueltatu ziren Valentziatik bertan parte hartu zuten hiru taldeek egindako lana aztertu eta
gero. Senior I taldea 15. postuan sailkatu zen eta hor garrantzi handia izan zuen epaileek emandako puntuazioak,
klubeko arduradunen ustetan
"merezitakoa baino baxuagoa
izan zelako eta oraingo jardunaldian aukerarik ere ez genuelako izan erreklamaziorik egiteko". Senior P taldea 28. postuan
sailkatu bazen ere, klubeko arduradunek boskoteak izanda-

ko bilakaera azpimarratu dute,
"hiru hilabetetan maila absolutura igo eta euren lana hortara
egokitu behar izan dutelako".
Eta oinarri mailan lehiatu duen

talde bakarra, kadete oinarriko
boskotea, 40. tokian geratu zen
71 talderen artean. Gimnasta federatuek hilaren 25ean izango
dute hurrengo erronka.

Herriko eskubaloiak 75 urte
betetzen ditu aurten

Sergio Boullosa Euskadiko
txapeldunorde billarrean
>>> Gasteizen hiru bandetara
jokatutako Euskadiko billartxapelketan eibartarra bigarren onena izan da. Eibarko
Kasinoko bost kidek lehiatu
dute billar-txapelketa horretan eta, konpetizioak iraun
duen hiru egunetan goi-mai-

lako jokoari eutsi eta gero, finalean Escribano bilbotarrak
irabazi zion Sergio Boullosari.
Hala ere, bigarren postu horri
esker Valentziako Gandia herrian jokatuko den Espainiako
txapelketarako txartela eskuratu du Boullosak.

>>> Hori dela-eta, Eibarko eskubaloiaren inguruan bizitako hainbat une laburbiltzen dituen dokumentala prestatzen
dihardute, aurten irailean hasi
eta 2022ko uztailera arte egingo diren hainbat ekitaldirekin
batera. Horretarako, gure eskubaloiko efemeride polit hori
antolatzen lagundu eta lan egin
nahi duen edonork eskubaloiaeibarren@gmail.com helbidera idatzi dezake eta kontakturako telefonoa laga. Epea
hilaren 30ean amaituko da, hau
da, hilaren azken egunean; ordutik aurrera bakoitzaren zereginak zehazteko asmoa dago.
Eskubaloiaren historia gure herrian J.D. Arraterekin hasi zen
1947an eta Eibar Eskubaloiarekin eusten dio 2011tik hona.

Bitartean, aipatutako klub horiez gain, beste talde batzuk joan
dira historia egiten (Amaña,
Mickye Mouse Beltza, Haritza,
Akondia, Universidad Laboral,
Pickup, Salud y Cultura...), azken batean emakume eta gizonezkoen belaunaldi askok egindako ibilbidearekin.
Emakumezkoak txapeldun
Eibar Eskubaloiko nesken talde
nagusia, bestalde, bere multzoko onena izan da eta, partidurik
galdu gabe, txapela ere bereganatu du. Hemendik hilabete batera hasiko den hurrengo fasean
Euskal Ligara igotzen saiatuko
da. Azken jardunaldian Grupo
Mecalbek 26-13 gainditu zuen
Juanjo Larrañaga Harategia
Pulpo taldea Ipuruan.
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Lasterketa streaming bidez jarraitzea gomendatu dute antolatzaileek.

Aurreko asteko eguaztenean aurkeztu zuten probaren aurtengo edizioa.

Valenciagaren urrezko ezteiak
Datorren domekan Valenciaga Memorialaren 50. edizioa izango da jokoan. Martxoaren 31n aurkeztu zuten Eibarko
Txirrindularitza Elkarteko probaren antolatzaileek hilaren 11n jokatuko den estatuko aƧzionatuen mailan dagoen
proba garrantzitsuena eta, lasterketak izango dituen ezaugarriekin batera, zaletuei deia egin zieten beste behin
lasterketa streaming bidez jarraitzeko, www.clubciclista.org web-orritik konektatzeko aukera eskaintzearekin

L

asterketak 153 kilometro
izango ditu guztira eta, 25
taldetako 175 txirrindulariak Azitaingo poligonoko Altzubarren frontoiaren inguruan
bildu eta gero, 09:00ak bueltan
ibilbide neutralizatuan Untzagarantz abiatuko dira, bertan,
protokoloari jarraituz, zinta
moztu eta lasterketari 09:30ean
hasiera emateko. Bai hor eta
baita Arraten etaparen amaieran ere egingo den sari banaketan Jose Luis Valenciaga izan
zenaren semea izango da familia ordezkatuz. Txirrindulariek,
bestalde, bost mendate gaindituko dituzte: 1. mailako Ixua eta
Usartza eta 3. mailako Itziar,
Aina eta San Miguel. Oraingo
honetan estatuko elite eta 23
urtetik azpiko onenak bilduko
dituen lasterketaz gain, gure
herriko klubak maiatzaren 16an
emakumezkoendako III. Eibar
Hiria Saria antolatzeko asmoa
du, UCI nazioarteko egutegian
1.1 mailako lasterketa.
Txirrindularitzan aitzindari
Jose Luis Valenciagak erantzukizunezko hainbat kargu izan
zituen txirrindularitza estamen-

Valenciagak
hainbat kargu
izan zituen
txirrindularitza
federazioetan

tuetan: Eibarko Txirrindularitza Elkarteko presidente izateaz gain, kargu bera izan zuen
Gipuzkoako Txirrindularitza
Federazioan eta baita Gipuzkoako Epaile eta Kronometratzaileen Kolegioan ere. Gipuzkoako Federazioko presidente
zela gure probintzian jokatu ziren 1965eko Txirrindularitzako Munduko Txapelketak eta
1966ko Ziklo-Krosekoak Tolosan, Anoetako belodromoa eraikitzeaz aparte. Aurrekoez gain,
bost urte eman zituen Espainiako Federazioko bokal bezala
eta, Eibarko Elkarteko presidente zela, 1969an Euskal Herriko Itzulia / Eibarko Bizikleta
probari bultzada handia eman

zion lasterketa zuzentzearekin
batera. Egindako lan guztiaren
ondorioz, hainbat sari jasoak
zituen 1972ko urtarrilean hil
zenerako. Urte horretako uztailaren 16an ekin zioten klubeko
kideek Memoriala antolatzeari;
eta lehenengo edizio hartan Jose
Luis Viejok irabazi zuen proba
geratu barik antolatzen jarraitu
izan dute gaur arte.
Hori bai, azken urteotan orain
arte gertatu gabeko hainbat berri izan ditugu bertan: horrela,
2018an, lasterketa hasi bazen
ere, proba bertan behera laga
behar izan zuten erorketa handi
baten eraginez, anbulantziarik
gabe geratu zirelako proba jarraitzeko. Eta iaz, pandemiaren

eraginez, apirilean jokatzekoa
zen proba urrian jokatu behar
izan zen azkenean. Oraingoan
ere, osasun-arazoarekin jarraitzen dugunez, helmuga herrigunetik atera eta, orain dela sei hilabete jokatutakoaren aurreko
edizioan bezala, Arraten izango
da berriro.
Valenciaga Memorialak txirrindulari afizionatuen mailako estatuko probarik garrantzitsuena izaten jarraitzen du
eta domekan maila horretako
gazte onenak izango dira proba irabazteko lehian. Aurretik
ere asko dira Eibarren irabazita
profesionaletara zuzenean jauzi
egin zutenak. Palmaresari errepasoa eginez, gero profesionaletan ibilbide bikaina egin zuten
asko aurkitu ditzakegu: Oscar
Freire munduko txapelduna,
hainbat itzuli irabazitako Joaquim Rodriguez, Julian Gorospe, Unai Osa edo Martinez Heredia, Suarez Cuevas esprinter
eta etapa garailea, gaur egun
oraindik maila ematen jarraitzen duen Mikel Nieve, eta Valenciaga bitan irabazteko gauza
izan den Jokin Mujika, bakarra
hori lortzen 50 urteotan. Q
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Asteari ginga
ipiniko diote
Arraten
Arrateko gaina izango da asteburuko protagonista
nagusiena gurean, bai bihar eta baita etzi ere bertan
amaituko baitira Euskal Herriko Itzuliaren azken etapa
eta Valenciaga Memorialarena, hurrenez hurren.
Inprentara bidean Itzulia Basque Country-aren erdia
zegoen jokatuta, Primoz Roglic, Alex Aranburu eta Tadej
Pogaçar-ek irabazitako etapekin. Sailkapen orokorra
pil-pilean zegoen oraindik, hainbat hautagaik euren
indarrak erakusten. Ea horrela heltzen diren Arratera.

B

iharkoa ez da kilometro
askoko etapa izango, baina horrek bihurtu dezake
akaso arriskutsuago; hain ibilbide motzean bata bestearen
atzetik kokatutako zailtasunek
etapari interes berezia emango
diote, erasorako edozein une
izan daitekeelako aproposa.
Ikuslearentzat ere 112 kilometro horiek begiak telebistako
pantailatik ez apartatzeko motibo bat baino gehiago emango
ditu. Zer esanik ez zaletu hori
eibartarra bada, etapa ondo ezagutzen ditugun errepideetatik

pasatuko baita. Gure inguruko
ibilbidea ere aproposa baita denetariko gorabeherak izateko.
Edizio honetako etaparik laburrena Ondarroatik abiatuko
da 14:42an handik hiru ordura
baino lehenago amaitzeko Arrateko gainean: 17:21 eta 17:38
bitartean aurreikusten dute
amaiera hori OCETAko antolatzaileek. Etapak zazpi mendate izango ditu hain espazio
txikian eta bi esprint berezi: aurrenekoa Markina-Xemeinen,
82. kilometroan, eta bigarrena
Ermuan, 100.ean.

Azitaingo Orbetik igoko dira
lehenengo Arrateraino Krabelin
gaina aurrenekoz egiteko

Eibar FT-ko Pedro Leon bere anaia Luis Leon animatzen beste edizio batean.

Beste sasoi batzuk ziren. Gertutasun horren faltan ere, badago ikuskizuna.

Baina mendateak dira proba
erabaki dezaketenak. Bosgarren kilometrora heltzerako,
3. mailako Arribinieta izango dugu zain (2,4 kilometro /
ia %9ko bataz besteko malda /
gehieneko %15 / 208 metroko
desnibela). 12. kilometroan 3.
mailako Elkorrieta dago (2,6
km / %7ko bataz bestekoa /
gehieneko %13 / 171 metroko
desnibela). 23. kilometroan 1.
mailako Azurkirekin egingo
dute topo (5,4 km / %7ko bataz
bestekoa / gehieneko %16 / 379
metroko desnibela). Gero, 44.
kilometroan, 2. mailako Elosua-Gorlari egingo diote aurre
(9,6 km /%6ko bataz bestekoa
/ gehieneko %11 / 547 metroko
desnibela). 68. kilometroan 1.

mailako Krabelin gaina aurkituko dute (5 km / %10eko batez
bestekoa / gehieneko %17 / 477
metroko desnibela). 3. mailako
Trabakua izango da azkenaurrekoa, 90. kilometroan (3,3 km
/ %7ko bataz bestekoa / gehieneko %10 / 235 metroko desnibela). Eta, amaitzeko, 109.ean
1. mailako Usartza (4,5 km /
%9ko bataz bestekoa / gehieneko %13 / 394 metroko desnibela).
Gure herritik bitan
Lehenengoan Soraluzetik
etorriko dira eta Azitaingo
Orbetik igoko dira Arratera
(16:20tik 16:30era) eta bigarrenean Ermutik Amañarantz
hartuta (17:10etik 17:25era). Q
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Mendia eta kultura Euskal Jaian
Herriko eragileek formula berriak bilatu behar izan dituzte egoera berezi honetan ekintzak aurrera eramateko.
Iaz ez genuen Euskal Jaiaz gozatzeko aukerarik izan, baina Klub Deportiboak bide berria aurkitu du aurten
beste modu batean ospatzeko eta egitarau berezia prestatu du apirilerako, mendiarekin eta kulturarekin
zerikusia duten ekintzak uztartuz.

K

lub Deportiboak kulturaz eta kirolaz gozatzeko
plana antolatu du Udaberriko Euskal Jaian. Euren berbetan, “aire zabalean eta neurriak hartuta modu seguruan”
egiteko ekintzak izango dira,
pandemiak eragindako egoerara moldatuta. “Klub Deportiboaren berezko ezaugarriak
-kirola eta kultura batzea- biltzen dira proposamen honetan,
eta, hain zuzen ere, Deportiboko hiru batzordeek (Euskal
Jaia antolatzen duen Kultura
batzordeak, Mendi taldeak eta
Kezka dantza taldeak) hartu
dute parte programaren prestaketan”, Deporrekoek diotenez.
Saioak datorren astean egingo dira, hilaren 14an eta 18an,
eta Deporrekoek jardueren
argibide zehatzak eman dituzte. Hala ere, COVID-19ak
eragindako pandemiaren ondorioz aldaketak gerta litezke
programan.
Eguaztenean, 19:00etan,
emango zaio hasiera Udabe-

rriko Euskal Jaiari, ‘Jantzari.
Tradizioa eta parekidetasuna’
dokumentalarekin. Iurreta
dantza talde nagusia osatzen
dute zortzi neska-mutil dira dokumentalaren protagonistak
eta Urrixena jaialdiaren inguruan bizitakoaren berri ematen
dute. Dokumentala Kezka garajean emango dute, Bista Eder
kaleko 12. zenbakian, eta lanaren egileekin solasaldia egingo da. Aforoa mugatua izango
da eta sarrerak doan emango
badira ere, kezka@dantzan.
eus helbidean egin beharko da
erreserba.
Ibilaldia eta musika 28an
Hilaren 28an saio bikoitza izango dugu. Goizeko 09:00etan
mendi-buelta kulturala hasiko dute herriko kaleetatik eta,
Akondia eta Aizketa gainetatik
pasa ondoren, Arratera iritsiko dira. Ibilbidea lau laguneko
taldeetan egin beharko dute,
taldeen arteko tarteari eutsiz,
eta parte hartu ahal izateko De-

“Deporren
berezko
ezaugarriak,
kirola eta
kultura,
biltzen dira
proposamenean”

porren eman beharko da izena
martitzenetan edo eguenetan
19:30etik 20:30era.
Deporreko Mendi Batzordekoen berbetan, “eibartarrontzat
eta inguruko natura eta mendi-zaleentzat oso ezaguna eta
maitea den ingurunean egingo da, hain ezagunak ez diren
bideak ezagutzeko aukera ere
eskainiz. Urkizutik abiatuta
Santa Kurutzetik, Usartzatik,
Akondiatik eta Aizketatik pasata iritsiko gara Arratera, eta
sorpresak izan daitezke puntu
horietako batzuetan”.
Mendizaleak Arraten daudela, 13:30ean, ‘Euskal Barrokesemble’ taldeak kontzertua
eskainiko du Arrateko elizan.
Antzinako musika egiten du
Enrique Solinís musikariak sortutako talde bilbotarrak.
Elizako aforoa %46ra mugatu dute eta 100 lagun sartu ahal izango dira. Sarreren
prezioa 5 eurokoa izango da
eta Deporreko tabernan erosi
ahal izango dira. Q
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PELLO LIZARRALDE • IDAZLEA

“Nire liburuetan agertzen dena
sinesgarria izatea da helburua”
Pello Lizarralde idazleak 80. hamarkadara eraman gaitu ‘Argiantza’ liburuarekin.
Nabarmenkeria handi barik baina gauza asko kontatuz, sasoi hartako gizartea
ezagutzeko aukera ematen digu idazleak. Hilaren 12an, astelehena, ‘Idazlearekin
harixa emoten’ irakurketa-taldekoek solasaldia izango dute Lizarralderekin.
Liburua 1982an dago kokatuta.
Zergatik urte zehatz horretan?
Historia aztertzen dutenek
badakite urte hartan hasi zela
ordura arteko sistemaren gainbehera. Sasoi hartan liberalismo berriaren koxka gehiago
estutu zen eta orduan hasi ziren
euren herrialdeetan agintzen
Margaret Thatcher eta Ronald Reagan, besteak beste.
Horrek sistemaren estutzea
ekarri zuen, eta lehen baldintza
onak ez baziren, handik aurrerakoak ikaragarriak izan ziren.
Orain bizi dugun egoerak urte
horietan du sorrera. 70. hamarkadan lantegietako langileak
hitzarmenak sendotzen eta
indarra adierazten hasi ziren,
oso greba latzak izan ziren eta
oso behin behineko ongizatea
lortu zuten. Handik aurrera,
ostera, sistemaren zorrozteak

eskubideen galera ekarri zuen,
besteak beste.

Liburuan zinema duzu mintzagai. Aipatutako gainbehera
horren erakusgarri delako?
Zinema bezalaxe, gauzak ulertzeko modu bat aldatu zen. Esate baterako, 80. hamarkadan
zinema berriz indartu egin zen,
multizineak sortu ziren, baina
zinema-areto klasiko batzuk
galtzen hasi ziren. Gero bideoa
etorri zen eta horrek bakartzea
ekarri zuen, etxean sartzea. Zuk
zurea, nik nirea, baina elkarrekin gutxiago. Hori eremu guztietan aplikatu daiteke.
Zure liburuetan jende arrunta agertzen da gauza arruntak egiten. Horrela, irakurlea
errazago identifikatzen da
protagonistekin?

Naturarekin lotutako 10 film
emango dituzte apirilean Gnat
Zinema erakustaldiaren eskutik
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumen Departamentuak
Gipuzkoako Natura eta Ingurumen Zinemaren I. Erakustaldia
aurkeztu zuen atzo Eibarren,
Gnat Zinema egoitza izango
duten Gipuzkoako zortzi udalerrietako bat delako. Gipuzkoa
Naturaldiaren parte den Gnat
Zinema apirilaren 13tik 23ra
bitartean izango da eta, azaldutakoaren arabera, helburu
nagusia “gertuen dagoen natu-

raren kalitatearen dibulgazioa”
da. Eibarren bezala, Azpeitian,
Deban, Donostian, Errenterian,
Oñatin, Tolosan eta Zumaian,
naturarekin lotutako 10 film
proiektatuko dira: “Dehesa”,
“Mountain”, “Artifishal”, “The
wild Thing”, “Los Plástico”, “Out
Of Plastic”, “Natura Bizia”, “The
Sacred Place Were Life Begins”,
“Burbunak eta Etsayak” eta “David Attenborough: Una Vida en
Nuestro Planeta”.

Nire liburuak irakurtzean nik
bizi dudana beste batzuek bizitzea nahiko nuke. Liburuetan
agertzen dena sinesgarria izatea
da helburua. Sinesgarria, bestela ez dagoelako besteekin ezer
partekatzerik. Gauza unibertsalak idaztea gustatzen zait, nire
inguruan daudenen bizitzan
oihartzuna izango duen zerbait. Ez ditut gauza xelebreak
maite. Nire literatura errealista da. Gauza txikietatik hastea
gustatzen zait, ideiak alde batera lagatzea, zalantzetatik abiatzea eta idatzi ahala zalantza
batzuk argitzea. Gehienak ez
ditut argitzen, baina pentsatzen
laguntzen dit. Bestalde, zalantza eta kezka horiek irakurleei
helaraztea gustatzen zait. Nire
liburuetan ez da gauza handirik
gertatzen, itxura batean, baina
gauza asko gertatzen dira.

Irakurleekin egiten dituzun solasaldiek zure liburuak beste
begi batzuekin ikusten laguntzen dizute?
Duda barik! Hitzaldiei edo
artikuluak idazteari ezezkoa
ematen diet, baina irakurketa-taldeetatik deitzen didatenean beti baiezkoa ematen
dut eta, ahal izaten dudanean
behintzat, oso gustora joaten
naiz. Ustekabe atseginak jasotzen ditut, burutik pasatzen ez
zaizkidan gauza asko jasotzen
ditudalako. Oso komentario
harrigarriak ere egiten dituzte
irakurle askok, oso pozgarriak
gehienetan, eta asko laguntzen
didate. Beti gustatu izan zait
idazlearen aurrean egotea eta
hari galderak egitea. Idazteaz
aparte, aurkitzen dudan eremurik atseginena eta ederrena
da niretzat.
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Hegazkin eta ibilgailuen maketak

Eibarko Artisten Elkarteak
bazkideen erakusketa kolektiboa
zabalduko du gaur Portalean
Gaur 19:00etan inauguratuko
dute Eibarko Artisten Elkartearen erakusketa Portalean. Aurten 30 artistak baino gehiagok
hartu du parte, era guztietako lanekin: marrazkiak, pinturak, grabatuak, eskulturak,
egurrezko taillak, zeramika-lanak, argazkiak, damaskinatuak,
larru-bozelduak… eta aurten,
lehenengoz, modelismoko la-

nak ere erakutsiko dituzte, 80
bat lan guztira. Erakusketa ezagutzera emateko aukeratu duten irudia, bestalde, orain dela
gutxi hil den Victor Arizmendi
elkarteko kidearen margolanetako bat da. Maiatzaren 2ra arte
egongo da ikustera joateko moduan, martitzenetik domekara,
18:30etik 20:30era (maiatzaren 1ean itxita egongo da).

Eibarren II. Errepublika aldarrikatu zeneko 90. urteurrena
dela eta, Armagintzaren Museoak “Ibilgailu eta hegazkin
errepublikanoak” erakusketa zabaldu zuen atzo. Apirilaren
25era arte Perez Güenega anaiek egindako maketa-bildumaren xehetasunak ikusi ahal izango dira eta sarrera doan
izango da. Besteak beste, 1:35 eskalan egindako 17 pieza
horien artean Polikarpov I-16, diseinu iraultzailea zuen ehiza-hegazkin sobietarra, alderdi errepublikanokoek “mosca”
edo “eulia” deitzen zutena; Tupolev SB 2, “Katiuska” hegazkin bonbardaria; eta Vulcano, MTM-1 lehorreko itsas makineria ikusteko aukera egongo da.

Sanchez Vallejoren liburu berria
Atzo aurkeztu zuen Juan Sanchez
Vallejo psikiatrak “Nuevos hábitos, ¿nuevas locuras?” bere liburu berria. Aurrekoetan bezala,
Ediciones Atlantis argitaletxearen eskutik eman du argitara
eta oraingo honetan teknologia
berrien inguruan sor daitezkeen
mendekotasun emozionalen arriskuez ohartarazi nahi gaitu egileak.
Bere iritziz, gaur egungo komunikazio-metodo horietako batzuen
(mugikorrak, ordenagailuak, bideo-jokoak...) gehiegizko
erabilerak mendekotasun emozional arriskutsuetara eraman gaitzake, eta horrek buruko patologietan amaitzeko
arriskua dakar.

Eibar BHI-ko ikasleek sortu
dituzten artelanak bilduko ditu
“Gazte ARTEan” erakusketak
Datorren eguenean zabalduko dute Portalean “Gazte ARTEan”, Eibar BHI-ko Arte mintegian biltzen diren ikasgai
desberdinetako ikasleek sortutako artelanen erakusketa.
Maiatzaren 2ra arte egongo
da zabalik, martitzenetik domekara bitartean, 18:30etik
20:30era (maiatzaren 1ean itxi-

ta egongo da). Bertan 2. DBHtik hasi eta Batxilergoko 2. mailara arteko ikasleen lanak, era
eta estilo guztietakoak, ipiniko
dituzte ikusgai, nahi duten guztiek ikusteko. Besteak beste,
eskultura, pintura, diseinua, argazkigintza eta komikigintzan
burututako sorkuntzak bilduko
ditu erakusketak.

Apirilerako argazki-erakusketak
Eibarko Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoen eskutik,
apirilaren 30era arte egongo dira ikusgai hiru argazki-erakusketa herriko beste horrenbeste tabernatan: Julian Ochoaren ikasleen argazkiak Depor tabernan ikus daitezke, Julian
Ruizenak Portalea tabernan eta El Ambigú kafetegian, berriz,
Gracia Putzeren argazki-erakusketa dago zabalik.
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EIBAR KLISK BATEAN

Behetik gorakoa, ez-bertigoaren ikuspuntua. JOXE ARANBERRI

Ļ;|-hbo!
1182. zenbakia

Ļ;|-hbo!

AGENDA

1182. zenbakia

35

Apirila 9 / 15
ZAPATUA 10
IBILBIDE HISTORIKOA
09:00/11:00 eta 11:30/13:30.
“La Eibar republicana”. Bisita
gidatua, gazteleraz, Jesus Gutierrez Arosa historialariaren
eskutik. Izen-ematea: kultura@eibar.eus / 943708435.

DOKUMENTALA
19:00 “Jantzari, tradizioa eta
parekidetasuna” dokumentalaren proiekzioa eta egileekin
kolokioa. Doan. Aforo mugatua
(erreserbatzeko: kezka@
dantzan.com). Kezka Garajea
(Bista Eder, 12).

ERAKUSKETAK
Apirilaren 25era arte:
“IBILGAILU ETA HEGAZKIN ERREPUBLIKANOAK”
maketa erakusketa
(Armagintzaren Museoan)
Apirilaren 9tik
maiatzaren 2ra arte:
EIBARKO ARTISTEN
ELKARTEA (Portalean)
Apirilaren 15etik
maiatzaren 2ra arte:
GAZTE ARTEAN Eibar
BHI-ikasleak (Portalean)

ASTELEHENA 12
HARIXA EMOTEN
19:00 Idazlearekin Harixa
Emoten: Pello Lizarralde,
“Argiantza” nobelari buruz.
Portalean.

EGUAZTENA 14
HITZALDIA
19:00 ”La II República y la
mujer: política, legislación
y educación”, Maria Jose
Villa Rodríguez EHU-ko
ikerlariaren eskutik. Sarrera
doan, aurretik gonbidapena
hartuta (Coliseoko leihatilan,
astelehen eta barixakuetan,
17:30etik 19:30era edo Kutxabank zerbitzuaren bitartez).
Coliseo antzokian.

Apirilaren 30era arte:
JULIAN OCHOAREN
IKASLEEN ARGAZKIAK
(Depor taberna)
JULIAN RUIZEN ARGAZKIAK
(Portalea taberna)
GRACIA PUTZEREN
ARGAZKIAK
(El Ambigú taberna)
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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 9
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

1182. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julio Perez Garcia. 94 urte. 2021-3-25.
Tere Lamikiz Urrutxua. 88 urte. 2021-3-25.
Jose Robles Martin. 94 urte. 2021-3-25.
Angelita Narbaiza Gaztelu. 77 urte. 2021-3-26.
Esteban Corredera Huerta. 74 urte. 2021-3-26.
Lea Lopez Ramos. 84 urte. 2021-3-27.
Aurora Alberdi Gazteloetxe. 97 urte. 2021-3-27.
Julio Zalabardo Gordo. 86 urte. 2021-3-27.
Luis Cabañes Lope. 89 urte. 2021-3-29.
Juan Calvo Viñas. 81 urte. 2021-3-30.
Tertulino Cabezudo Morales. 88 urte. 2021-3-31.
Andres Garate Arrillaga. 85 urte. 2021-4-1.
Eduardo Falces Fernandez. 95 urte. 2021-4-3.
Felix Sarasketa Muguruza. 85 urte. 2021-4-3.
Lorea Olaetxea Arriaga. 85 urte. 2021-4-3.
Pedro Maria Arrizala Gandiaga. 76 urte. 2021-4-3.
Luis Santos Garcia. 84 urte. 2021-4-4.

ZAPATUA 10
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

DOMEKA 11
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

ASTELEHENA 12
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

MARTITZENA 13
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 14

Jaiotakoak
•
•
•
•

Markel Mas Agirrebeña. 2021-3-19.
Hugo Garcia Cobas. 2021-3-21.
Jon Arriola Iturbe. 2021-3-23.
Martina Feijoo Barrosa. 2021-3-28.

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUENA 15
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

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

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

ESKELAK, URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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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, MAIALEN,
hillaren 2xan 26 urte
bete zenduazen-eta.
Asko maite zaittuen
famelixa guztia eta,
batez be, Mateoren
partez.

Zorionak, JULENE,
astelehenian 3 urte
egin zenduazen-eta.
Batez be zure anai
Xuhar, lehengusu
Euken eta Paule,
eta amama eta
aitxitxaren partez.

Zorionak, JULEN,
hillaren 7xan 4 urte
bete zenduazen-eta.
Jarraittu alaixa izaten.
Musu haundi bat
asko maite zaittugun
famelixa guztiaren
eta, batez be, Ander
eta Haizearen partez.

Zorionak, ION!
Hillaren 2xan urtetxua
bete zenduan-eta!
Aitta,ama eta zure
anaixa Aitorrek
asko maite zaittugu.
Besarkada bat danon
partez!

Zorionak, LIBE! Bixar
6 urte haundi beteko
dozuz-eta. Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JON, 3 urte
bete zenduazen-eta
martxoaren 31n. Segi
holako alai, potxolo.
Laztan haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, MARKEL,
gaur 13 urte betetzen
dozuz-eta!! Segi
horren alai eta patxo
haundi-haundi bat
maite zaittugun
guztion partez!!!

Zorionak, amama
SOLE!! Astelehenian
99 urte bete
zenduazen!! Hori
bai sasoia!! Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JULEN,
atzo 7 urte bete
zenduazen-eta! Musu
haundi bat aitatxo,
amatxo eta Unairen
partez. Asko Maite
zaittugu!

Zorionak, IRAIA,
hillaren 6xan 10 urte
bete zenduazen-eta.
Musu bat famelixa
guztiaren eta, batez
be, Aneren partez.

Ongi etorri, KENAN!
Gogo haundixa
genkagun zu
ezagutzeko! Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

ZINEA COLISEO
1 ARETOA
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2 ARETOA

ANTZOKIA

ANTZOKIA

• 10ean: 18:30
• 11n: 18:30
• 12an: 18:30

• 10ean: 16:00, 19:00
• 11n: 16:00, 19:00
• 12an: 19:00

• 10ean: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 11n: 16:00 (1 aretoa), 19:00
• 12an: 19:00

• 10ean: 16:00
• 11n: 16:00

“Libertad”

“Godzilla vs Kong”

“Nomadland”

“Tom eta Jerry”

Zuzendaria: Enrique Urbizu

Zuzendaria: Adam Wingard

Zuzendaria: Chloe Zhao

Zuzendaria: Tim Story
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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

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
• 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.
• Etxebizitza alokagai Deban Aste Santurako. Erdialdean. 2 logelakoa. Tel.
607180791.

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

4. LANA
4.1. Lan bila
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (lanbiderako tituluarekin)
eta garbiketak egiteko. Baita gauez
ere. Externa. Tel. 641614236.
• Eibarko emakume gazte arduratsua
eskaintzen da umeak zaintzeko, etxeko lanetarako eta besterako. Orduka.
Tel. 658845081.
• Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko (ziurtagiriarekin).
14 urteko esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632490649.
• Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
edo errekaduak egiteko. 08:00etatik
13:00etara. Baita asteburuetan ere.
Tel. 642855788.
• Emakumea eskaintzen da 17:00etatik aurrera nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 638515953.
Azucena.

• Pintore lanak egiten dira. Galdetu konpromisorik gabe. Tel. 622321421.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Interna. Erreferentziekin. Tel. 643601205.
• Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 603227294.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Esperientzia eta informeekin.
Tel. 664632752.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan eta
gauez ere. Tel. 634256471.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 612221327.
• Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 602396487.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ere. Habilitazio
profesionala baimenarekin. Externa.
Tel. 612461563.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
642084800.
• Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel.
612245673.
• Neska euskalduna eskaintzen da, autoarekin, arratsaldez umeak zaintzeko. 14:30etik aurrera. Tel. 648625209.
• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Orduka. Baita asteburuetan
ere. Tel. 635189294.

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
• 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 curriculum-a: academiameetingpoint@
gmail.com

688 62 76 89
688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

publizitatea@etakitto.eus

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
• 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
• Ohe artikulatua salgai. Ia erabili gabe
eta egoera onean. Tel. 698900834.
• Egongelarako altzaria salgai, bidrierarekin. Merke. Tel. 943702167.
• Karanbola-billarra salgai, egoera eta
prezio onean. Tel. 679060999.

