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NEGAR ERREKA EUKI.-  Edozergatik negar egin. “Negarra erreza dabenak dabe hau, bihotzan 
bittartez, Jaungoikuagandik”. 
NEGAR-MUZKURIXO.-  Negar isila. Gaztelerazko ’lloriqueo’. “Negar-muskurixuetan dago egun 
guztian, ume koittau hori”. 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Lau gaztetik batek 18 urte egin aurretik 10.000 ordu eman ditu 
pornoa ikusten. Eta Interneteko pornoaren gehiengoa biolentoa 
da. Horregatik da arazoa hezkuntza sexuala pornografiaren es-
kuetan lagatzea. Pandemiarekin, azken urtean %35 igo da gazteen 
arteko delitu sexualen batez bestekoa. Pornoan ikusten dutenari 
jarraituta, mutilek euren praktika sexualetarako emagalduak edo 
diruagatik edozer egiteko prest daudenak besterik ezingo dituzte 
aurkitu; horrelako pelikuletan, gainera, ez dute kondoirik erabil-
tzen eta arriskua areagotu egiten da. Penetrazio analean, esatera-
ko, formazioaz aparte, praktika eta lubrikazioa beharrezkoak dira. 
Pornora jotzea da, azken batean, gazteen patua, inork ez dielako 
kasurik egiten, ez euren etxeetan ezta ikastetxeetan ere”.

JOSE LUIS GARCIA, sexologoa

"Badira produktu beganoak animalienak baino kutsagarriagoak 
direnak. Imitaziozko ilearekin egindako abrigoa, oso kutsagarria 
izateaz gain, inoiz ez da deusezten. Orduan, zer egingo dugu? 
Ardiak jan eta euren larrua bota? Hori ez da zuzena. Cindy Craw-
ford-ek, esaterako, CO2 kontsumoa ahal den gehien jaistearen 
alde dago, baina aldi berean hegazkin pribatuan bidaiatzen du. 
Pieza bat 9 eurotan erosten duzunean, badakizu zertan zabiltzan? 
Nik esango dizuet: esklabismoa indartzen eta soldata lotsagabeak 
ordaintzen dituen bihotzik gabeko industria elikatzen”.       

ROBERTO VERINO diseinatzailea

Maiatzaren 29ko deialdiari buruz

Pentsiodunen erakundeek, estatu mailan, euskal elkarteak barne, mobi-
lizazio bateratua egitea adostu dute maiatzaren 29rako, pentsio publiko 
duinak, bidezkoak eta nahikoak eskatzeko.

BAT ETORRI/CONSENSO-tik adierazi nahi dugu garaia dela 
pentsiodunen kolektiboa gogaituta eta nazkatuta dagoela erakusteko, 
pentsioen arloko gobernu-akordioak nabarmen bete ez direlako, eta 
Escrivá ministroaren ondorio bat dela Gobernuaren programa bete-
tzeagatik baino gehiago bere proposamenak inposatzeagatik dagoela 
ematen duela.

Ezin dugu alde batera utzi pairatzen ari garen egoera larria, batez ere 
Gipuzkoan, koronabirusari buruzko indize kezkagarriak baititu. Hori 
dela eta, mobilizazioak tokian-tokian egitea erabaki dugu, saihestu 
daitekeen mugikortasuna saihesteko, batez ere pandemia eta osasun-
larrialdietan.

Ez dugu parte hartu deialdi honetako aldarrikapen-puntuen zehaz-
tapenean, ez baitute gurekin kontatu, baina batasunaren aldeko gure 
apustua ezagututa, herri bakoitzean egingo diren mobilizazioetan parte 
hartuko dugu, udazkenerako prestatzen ari den mobilizazio handiaren 
aurrerapena izango delakoan, osasun-baldintzek ahalbidetzen dute-
nean, baldin eta Escrivá ministroak gure oinarrizko eskaerei erantzun 
gabe eta pentsioen arloko gobernu-akordioa bete gabe jarraitzen badu.

BAT ETORRI/CONSENSO-tik adierazi nahi dugu mobilizazio 
horietan parte hartzeak helburu hau duela, funtsean:

- Pentsioei buruzko gobernu-akordioa betetzea. Akordio horrek, 
besteak beste, honako hauek ahalbidetuko lituzke: gizarte-segurantzari 
behar adina diru-sarrera ematea, pentsioen erosteko ahalmena legez 
ziurtatzea KPIaren arabera eta IRP indargabetzea (%0,25), jasan-
garritasun-faktorea indargabetzea, gutxieneko pentsioak hobetzea, 
pentsioetako genero-arrakalari ekitea.

- Bereziki, 1989ko otsailean diputatuen kongresuan adostutakoa 
betetzea, gobernuari gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko 
soldatarekin parekatzeko (LGS)eskatu baitzitzaion.

BAT ETORRI/CONSENSO



DANON AHOTAN4 …eta kitto!
1186. zenbakia

>>>  Eibarko etxeetan eta leku 
estrategikoetan doan banatzen 
den argitalpen bakarra da …
eta kitto! astekaria, ondo da-
kizuen bezala. Sasoi berrieta-
ra moldatzeko ahaleginari ja-
rraituta, publizitate katalogo 
berria argitaratu dugu orain 
dela egun batzuk. Bertan, ohi-
ko paperezko eskaintzaz gain, 
etakitto.eus gure webgunean, 
sare sozialetan eta ikus-entzu-
nezkoetan oinarritutako publi-
zitaterako dauzkagun aukerak 
aurkezten ditugu: bannerrak, 
bezeroen premietara egokitu-
tako bideoen ekoizpena eta za-
balkundea eta beste hainbat 
zerbitzu ematen ditugu, geroz 
eta indar handiagoa duen arlo 
digitala Eibarko negozio eta 
enpresen eskura ipinita.

15.000 irakurle ditu aste-
ro-astero aldizkariak eta 40 
orrialde dituen alea banatzen 
da barixaku guztietan Eibar-
ko etxeetan eta leku estrate-
gikoetan. 23.500 bisita ditu 
hilero www.etakitto.eus web-
guneak; Facebookeko profi-
lak 3.662 jarraitzaile ditu gaur 

egun; eta, Instagramekoak, 
aldiz, 1.675. Zenbakiek argi 
erakusten duten moduan, Ei-
barren bertan zein inguruko 
herrietan dauden denda, ta-
berna, enpresa eta bestelako 
zerbitzuentzat primerako es-
kaparatea, beraz.

>>>  Astelehenean bioenergia-
ri buruzko webinar (Internet 
bidezko formakuntza saioa)
bat egingo da, EHU-ren Gi-
puzkoako Ingeniaritza Esko-
lak (Eibarko atalak) antola-
tuta. Erakunde publikoetako 
azpiegituren instalakuntzan 
eta mantenu-kudeaketan adi-
tua den Ingrit Gomez Elvirak 
“Eficiencia energética térmica 
con combustible Biomasa fo-
restal” hitzaldia emango du, 
17:00etan hasita.

Antolatzaileen berbetan, 
“helburua energia berriztaga-
rrien sektorearen eta sektore 
publikoan biomasan oinarri-
tutako bero-sorkuntza proiek-
tuen diseinua eta ezarpen po-
tentziala eztabaidatzea izango 

da, eraginkortasun energetikoa 
eta jasangarritasunaren ikus-
puntutik”. Ekimenarekin gaur 
egungo energia sistemak eragi-
ten dituen arazoen inguruan 
gizartea sentiberatu nahi dute. 
Saioa  www.ehu.eus/eu/web/
gipuzkoako-ingeniaritza-esko-
la/-/n_bioenergia-webinarra 
estekan jarraitu ahal izango da.

>>>  Museoen Nazioarteko 
Egunarekin bat eginez, maia-
tzaren 18an Eibar herriaren so-
rrerari buruzko bigarren bideoa 
aurkeztuko du Eibarko Arma-
gintzaren Museoak: aurreneko 
lanak bezala, “Hiriaren finka-
pena” izenburuko ikus-entzu-

nezko horrek Leire Kareaga-
ren ilustrazioak ditu eta Javier 
Elorzaren “Eibar: Orígenes y 
evolución, XIV. mendetik XVI.
era” liburuan oinarrituta dago. 
Jarduera hau Eibarko 675. ur-
teurreneko egitarauaren ba-
rruan dago.

Publizitate eskaintza 
berritzailea garatu du
 …eta kitto! Euskara 
Elkartearen astekariak

Bioenergiari buruzko webinarra 
egingo dute astelehenean

Gure herriaren sorrerari buruzko 
bideo berria, Museoen Egunerako

>>>  Eibar herria eratu zela 675 urte bete direla eta, izen toponi-
mikoa duten herriko auzoetan izen bereko arbolak eta zuhaixkak 
landatu ditu Udalak, Ego Ibarra batzordearen proposamenari 
erantzunez. Ingurumen eta Zerbitzu sailen bitartez honako ize-
nak dituzten espezieetako arbolak landatu dira: Urki Kurutzekua 
parkean hiru urki landatu dira (betula alba); Ipuruan, bolerako eta 
Argatxago jardiñetan, bost ipuru (juniperus communis); Gorosta 
auzoan bost gorosti (ilex aquifolium), Azitaingo industrialdeko 
parkeetan; Aginagan, landa-auzoko eskolaren inguruan, lau hagin 
(taxus baccatta); eta Saratsuegin, skate parketik eta kirol-piste-
tatik gertu, lau sahats (salix) landatuko dira.

Auzoen izena duten arbolak 
landatu ditu Udalak
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>>>  Erronka 2021 kanpaina-
ren amaiera gisa, Zaporeak 
proiektuko produktuak sal-
tzeko denda zabalduko dute 
Untzagako jubilatu etxean 
gaur eta datorren astean, as-
telehen, eguazten eta bari-
xakuan, 17:30etik 19:30era. 
Bertan haur zein helduendako 
kamisetak, sudaderak, buffak, 
botilak, motxilak, sukalderako 
amantalak eta musukoak eros-
teko aukera izango duzue eta, 
bide batez, Zaporeak Proiek-
tuko boluntarioei Lesbosen 
errefuxiatuei jaten ematen la-
gunduko diezue.

Gainera, herriko hiru artis-
taren laguntzari esker zozketa 
antolatu dute. Esteban Oroz, 
Elisabeth Eguren eta Esther Ga-
larza Untzagako dendan egon 
ziren eguaztenean, donazioa 
egiten: Orozek eta Egurenek 
koadro bana eman dute (“Arra-
jola baserria” eta “Udaberria”) 
eta Galarzak zeramika-lan bat 
(“Itsasoko-ostra”) eta, 2 eurotan 
saltzen ari diren rifak erosita, 
artelan horietako bat irabazte-
ko aukera izango duzue. Zozke-
ta maiatzaren 14an, 19:30ean 
egingo dute, Untzagako jubilatu 
etxean bertan.

>>>  Apirilaren 29an ospatzen 
da Dantzaren Nazioarteko Egu-
na eta Neledantza taldeko nes-
ka-mutilak ikuskizun berezia 
prestatzen ibili dira. Hasiera-
ko asmoa aurreko barixakuan 
Untzagan eskaintzea zen, baina 
pandemiaren bilakaera ikusi-
ta, eta batez ere harmailetan 
eta plazaren inguruan jendea 
pilatzea saihesteko, azkenean 
Ipurua kiroldegian, ateak itxita 

egin behar izan zuten dantza. 
Dantzaren Eguna ospatzeko 
koreografiak Ibone Garcia, Lide 
Agirre, Irene Vazquez eta Ne-
rea Lodosa irakasleek prestatu 
dituzte eta, azken horrek kon-
tatu digunez, “dantzariek pena 
handia hartu zuten, ikuskizuna 
prestatzeko lan mordoa egin 
eta gero, azkenean ezin izan zu-
telako ikuskizuna Untzagan, 
jendearen aurrean erakutsi”.Zaporeak Proiektuari laguntzeko 

denda zabaldu dute Untzagan

Neledantza taldeak publiko barik 
ospatu zuen Dantzaren Eguna
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>>>  Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles (CAF) enpre-
sako administrazio kontseiluak 
aho batez onartu zuen aurreko 
astean Javier Martinez Ojinaga 
kontseilari delegatu izendatzea. 
Horrela, hitzarmenak erantzu-
kizun handiak banatuko ditu 
abokatu eta ekonomialari ei-
bartarraren (2015eko ekaine-
tik CAFeko gobernu organoko 
kide da) eta Andres Arizkorre-
taren (konpainiako presidente 
izaten jarraituko du) artean. 
Konpainiaren zeregin exeku-
tiboen errelebo naturala da, 
eta “etxeko” norbaiten aldeko 
apustua egin da. Javier Mar-
tinezek irailaren 1ean hartuko 
du kargua.

>>>  Udalak, Eibar Merkataritza Gune Irekiarekin batera, “Zaindu 
zaitez” erosketa-bonu kanpaina berria jarriko du martxan aste-
lehenean. Oraingoan osasunaren, irudi pertsonalaren eta ekipa-
mendu pertsonalaren esparruetako establezimenduetan jarriko 
dute arreta, kanpainarekin bat egin duten dendetarako deskon-
tuak eskainita. Guztira, 81 establezimendu atxikitu dira (zerren-
da nikeibarrenerostendot.eus webgunean kontsultatu daiteke).
Bonuak hiru motatakoak izango dira, sektore horietako bakoitza-
rentzat espezifikoak, eta 40 euroren truke erosi ahal izango dira, 
baina produktuak edo zerbitzuak erosteko 60 euroko balioa izan-
go dute. Pertsona bakoitzak gehienez 80 euro erosi ahal izango 
ditu bonuetan, hau da, 120 euroko kontsumo-balioa eskuratzeko 
aukera izango du

Bonuen salmenta astelehenean hasiko da eta, lehen egunetan 
agortu ez daitezen, astelehen eta martitzenean kopuru jakin batera 
mugatuko da (eguaztenetik aurrera ez da mugarik egongo). Eta 
maiatzaren 24tik aurrera, bonuak online baino ez dira salduko.

Online salmenta astelehenean, 09:00etan hasiko da, www.nike-
rostendot.eus webgunean. Internet bidez erositako bonuak Eibar 
Merkataritza Gune Irekiak kanpaina honetarako Isasi kaleko 26. 
zenbakian zabalduko duen bulegoan jasoko dira, erosi eta bi egun 
baliodunera. Bonuak bulegoan erosteko aukera, berriz, Eibarren 
bizi diren 60 urtetik gorakoentzat baino ez da eta 09:00etatik 
11:30era eta 14:45etik 17:15era bitartean joan beharko dira bo-
nuak erostera (txartelarekin ordaindu beharko da).

Astelehenean hasiko dira 
erosketa-bonuak saltzen

CAF-eko kontseilari 
delegatu izendatu 
dute Javier 
Martinez Ojinaga

>>>  Maiatzaren Lehenerako 
mobilizazioak eskualdeka deitu 
zituen LAB sindikatuak eta Ei-
barren Debabarreneko biztan-
leek egin zuten bat, “Aldaketa 
da aukera. Zaintza, lana, bizi-
tza, herria” goiburuari jarraitu-
ta. Erreibindikaziorako berba 

klabea “aldaketa” izan da aurten 
eta hori eskatu zuten mobiliza-
zioan ordezkatuta egon ziren 
kolektibo guztiek, pentsiodu-
nek, feministek, osasun arloko 
beharginek eta gazteek, besteak 
beste. Bideoa etakitto.eus-eko 
mediatekan ikusgai dago.

Sistema aldatzea eskatu zuten 
beharginek Maiatzaren Lehenean
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>>>  Debegesak, Debabarrene-
ko Garapen Agentziak, ekin-
tzailetzari eskainitako egi-
taraua prestatu du hilabete 
honetarako: lau formakuntza 
saio antolatu ditu (lehena atzo 
izan zen eta besteak maiatzaren 
14an, 21ean eta 28an izango 
dira), bakoitzean gai bat jorra-
tzeko. Antolatzaileen berbetan, 
“saio horietan negozio ideia bat 
garatzeko prozesuan kontuan 

eduki beharreko gaiak landuko 
dira; hala nola, finantzazio mo-
duak edota estrategia lantzeko 
gakoak. Gaian adituak diren 
pertsonek bideratuko dituzte 
solasaldiak”. 

Saioak doan dira, online, eta 
edonork dauka jarraitzeko au-
kera. Informazio guztia www.
debegesa.eus webgunean aur-
kituko duzue eta izen-ematea 
ere bertan egin daiteke.

>>>  Espainiako Gobernuak 
Eibarko parke teknologikoa-
ren bigarren fasean inbertitze-
ko eta, beraz, Tekniker ondoko 
lursailetan parkea handitzeko 
konpromisoa duela berretsi du, 
aste honetan alkateak eta Raul 
Blanco Industriako idazkari 
nagusiak Madrilen egindako 
bileran esandakoaren arabera. 

Parke 
teknologikoan 
inbertitzeko prest

>>>  Udalak langabetuentzat 
formakuntza-programa be-
rria antolatu du: “Denda-lan” 
izenekoari esker, langabezian 
dauden 15 lagun denda eta 
supermerkatuetako kutxe-
tan aritzeko eta apalak berriz 
betetzeko prestatuko dituzte. 
Izena emateko epea maiatza-
ren 21era arte dago zabalik eta, 
parte hartzeko, 20 eta 55 urte 
bitartean izatea, Eibarren errol-
datuta egotea, langabezian eta 
Lanbiden izena emanda egotea, 
gehienez ere Batxilergoa izatea, 
eta gaztelaniaz ahoz eta idatziz 
egoki moldatzea eskatzen dute. 
Gainera, baldintza hauetakoren 
bat ere bete beharko da: Diru-
sarrerak Bermatzeko Errenta 
edo langabezia-saria jasotzea, 
karga familiarrak edukitzea, 
edo iraupen luzeko langabea 
izatea (12 hilabete baino gehia-
go). Formakuntza-saioak maia-

tza eta uztaila bitartean eskai-
niko dituzte eta ikastaroaren 
iraupena 80 ordutakoa da. 

Ikastaroan hainbat alderdi 
landuko dira: bezeroari arre-
ta ematea, kutxa eta saltokiko 
terminala (STren elementuak, 
ezaugarriak eta erabilera, STa 
irekitzea eta ixtea, eskanerra 
eta produktuaren informazioa 
irakurtzea), kobratzeko proze-
dura eta salmenta-eragiketen 
ordainketa, produktuak apale-
tan nola kokatu eta beste hain-
bat zeregin.

Parte hartzeko eskabidea Pe-
goran egin daiteke, baina kon-
tuan izan aldez aurretik txanda 
hartzea derrigorrezkoa dela. 
Modu elektronikoan eginez 
gero, Udalaren webgunean 
(www.eibar.eus) sartu behar 
da, ziurtagiri digital baten bidez  
(B@K-Q, NAN elektronikoa, 
Izenpe txartela…).

“Denda-lan” formakuntza 
programa antolatu du 
Udalak langabetuentzat

Ekintzailetzari buruzko online 
saioak Debegesaren eskutik
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Europako Hezkuntza Sisteman, familien egoera sozio-eko-
nomikoa kontuan hartuz gero, EAEko hezkuntza-sistema da 
familien arteko desberdintasun handienetarikoa egiten duena. 
Jakin badakigu, hezkuntza herritarron eskubide unibertsal 
eta funtsezkoa dela, are gehiago gizarte garatu batean, baina 
Hezkuntza Sailak, oraindik eta zoritxarrez, ikasleen arteko 
bereizkeria ahalbidetzen du.

Gure sistema publiko-pri-
batu dual honek segregazioa  
ahalbidetzen du. Familiek ez 
dute aukera bera hezkuntzan, 
aukera maila sozio-ekonomi-
koaren araberakoa da. Eta 
pribatua esaten dugunean, 
eufemismo bat besterik ez da, 
guztion diru publikoaz finan-
tzatuta baitaude. Ikastetxe 
horiek orokorrean elitistak 
dira eta egungo gizarte egoe-
rari bizkarra ematen diote 
eta Hezkuntza Sailak onar-
tzen du. Ondorioz, ikasleen 
arteko ezberdintasuna ikas-
tetxeen artean areagotuz doa 
eta ikastetxe ghettoak geroz 
eta gehiago dira. 

Hezkuntza Sailak datu 
asko dauzka. ISEKak (Indize 
Sozio Ekonomiko Kulturala) 
bereziki aztertuz argi ikusten 
da zer nolako aldea dagoen 
publiko-pribatu artean, bai-

na badirudi begiak itxi eta beste alde batera begiratzen dutela.
Argi dago Hezkuntzan esfortzu handiena Euskal Eskola Pu-

blikoak egiten duela, edozein ikasle motari arreta berezia ema-
nez, etnia edo jatorria edozein izanda ere, inor atzean uzten ez 
duena. Guk argi eta garbi dugu semea Euskal Eskola Publikoan 
matrikulatuko dugula, inklusiboa eta anitza delako, denona 
eta denontzat delako eta, nola ez, norbanako guztien garapen 
integralaz arduratzen delako. Gure herriari justizia sozialaren 
mesedetan ekarpen handiena zalantzarik gabe Euskal Eskola 
Publikoak egiten dio. GORA EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA!

Gora euskal eskola 
publikoa!

“Gure sistema 
publiko-pribatu 
dual honek 
segregazioa  
ahalbidetzen 
du. Familiek ez 
dute aukera bera 
hezkuntzan, 
aukera 
maila sozio-
ekonomikoaren 
araberakoa da”

Arantza Mata
Arantza Mata

Argi pixka bat ikusten hasten garenean kulturaren eszena no-
lakoa izango den pentsatzeak kezkatzen nau. Argi dago orain 
bertan zaila dela zerbait antolatzea ezarri diguten neurriekin, 
batez ere aforoei eta ordutegiei dagokienez. Oso zaila da artista-
rentzat, aretoarentzat edo promotorearentzat errentagarria izan 
daitekeen zerbait prestatzea, baina kezkagarriena da ezarritako 
neurrietako asko geratzeko etorri direla pentsatzea.

Azken 13 hilabeteetan benetako instituzioak jausi direla ikusi 
dugu; adibidez, Durangoko Plateruena. Beste batzuek, Bilbo-
ko Kafe Antzokiak bezala, egoera hobetu arte ez dituzte ateak 
zabalduko. Gasteizko Jimmy Jazz eta Donostiko Dabadaba be-
zalako aretoetan dago jarrita esperantza. Azken horrek orain 
dela hilabete gutxi ireki zituen ateak berriz, denboraldi batez 
itxita egon ondoren.

Areto undergroundekin gertatuko dena da benetan kezkaga-
rriena. Punk filosofiako aretoei buruz nabil, non egoera normala 
zenean ere ez zen errentagarria zerbait antolatzea eta gaueko 
bizitzari esker egiten zuten aurrera. Hau da, aforo murriztua 
duten toki txikiak eta bere karrera hasten diharduten musikariei 
aukera emateko apustua egiten duten kultuzko aretoak. Euskal 
Herrian bereizgarria izan den DIY (Do it yourself, egin zu zeuk) 
filosofia. Eibarren horrelako batzuk izan ditugu, Hilbehera eta 
Margon tabernetatik hasita, Ez Dok edo Beleko tabernetaraino.

Berriz martxan jarri diren Gaztetxeetan dago jarrita esperan-
tza. Elgoibarko Sinuöse, Azkoitiko Matadeixe edo Urretxuko 
Motz moduko kolektiboek egin duten bezala, guztiek indarrean 
dauden osasun-neurriak errespetatuz. Baina oraindik bide luzea 
dugu aurretik iraganean izan genuen eszena berreskuratzeko 
eta egunen batean areto horiek ilunantzetik ateratzeko. Batzuk 
bidean gelditu dira eta demaseko tragedia iruditzen zait. Sasoi 
ilun honetan jendeak eman dezakeen erantzunean konfiantza 
handia jarri da.

The Shape of Punk  
to come

“Areto undergroundekin gertatuko 
dena da benetan kezkagarriena. 
Punk filosofiako aretoei buruz 
nabil, non egoera normala zenean 
ere ez zen errentagarria zerbait 
antolatzea”

David Karba
David Karba

 UDA

mat

etan, Uda jolasean,



DALE KU IREKIAK

tea maiatzaren 5etik 11ra

etan, Uda jolasean, Firin Faran eta Umiak Firin Fa

Ikasturtea amaitu eta udako oporrak iristearekin batera, Eibarko ume askok eta askok aisialdi-programetan 
eman ohi dute izena. Aurten, inoiz baino gehiago merezi dute gaztetxoenek euren artean disfrutatzeko 
jarduerak egitea, urte osoan zehar izan ez duten askatasuna berreskuratzeko, batik bat.

Duela urte batzuk ez bezala, gaur egun asko dira Eibarko umeek uda sasoian dituzten aisialdirako aukerak; 
batetik, gero eta gehiago direlako azken urte hauetan sortu diren eskaintza berriak eta, bestetik, duela urte 
asko sortutakoek bizirik dirautelako.

Udaz gozatu Eibarren

>>>>
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Etxeko gaztetxoenak egu-
nean zehar ohikoa ez den 
beste ingurune batean 

egoteak hainbat abantaila 
ditu oinarrizko gizarte-tre-
betasunak garatzeko orduan. 
Batetik, autonomoagoak iza-
ten eta erabakiak euren kabuz 
hartzen ikasten dute; bestetik, 
umeek beren emozioak kudea-
tzeko eta kontrolatzeko trebe-
tasunak lantzen dituzte, adi-
men emozionala indartuz; 
gainera, talde-lana garatzen 
dute, taldekideekiko harre-
manak egokituz; horrez gain, 
aldaketetara eta muga be-
rrietara ohitzen ikasten dute; 
ahaztu gabe txikiek beste per-
tsona batzuekiko bizikidetza-
tolerantzia eta errespetua be-
zalako balioak bereganatzen 
dituztela. 

Erreportaje honetan sei izan 
dira Eibarko eskaintzaren be-
rri eman duten elkarte, talde 
edota enpresak. 

Batetik, Astixako Udal 
Udalekua, zeinak 30 urte da-
ramatzan ume eta nerabeei 
zuzendutako programak eta 
ekintzak kudeatzen Eibarko 
Udalaren eskutik. Hiru dituz-
te: batetik, “Uda jolasean” (5 

urte) eta “Oporrak afariketan” 
(LH1-6); bestetik, “Umeak Fi-
rin Faran” (5 urte) eta “Firin 
Faran” (LH1-6); eta, azke-
nik, “Gaztetan Udan” (DBH). 
Lehendabiziko aurre izen-
ematea online egin behar da 
maiatzaren 3tik 11ra bitartean 
eibar.eus helbidean. Aurrei-
kusitako plaza kopurua gain-
dituz gero zozketa egingo da 
maiatzaren 17an arratsaldeko 
19:00etan udaletxeko pleno 
aretoan. Plaza ziurtatuta du-
tenek behin betiko matrikula 
(aurrez aurrekoa) egin beharko 
dute ekainaren 7tik 11ra bitar-
tean Indianokua Gaztelekuan.

Bestetik, udako, Aste San-
tuko zein Gabonetako opo-
rretan 2 urteko gelatik hasi-
ta eta LHko 6.mailara arteko 
ikasleei bideratutako ekin-
tzak antolatzen ditu Mitxe-
leta elkarteak. Ekainaren 
28tik uztailaren 30era bitar-
tean astelehenetik barixaku-
ra goizeko zerbitzua martxan 
dute, 09:00etatik 13:00era. 
Horrez gain, goizeko zaintza-
zerbitzua ere badute, 07:30ean 
hasi eta 09:00ak artekoa. Aur-
ten, estreinakoz, arratsaldez 
16:00etatik 18:00etara ere 

ekintzak antolatuko dituzte, 
betiere plaza-kopurua bete-
tzen bada. Izen-ematea euren 
blogaren bitartez egin behar da 
(aisiamitxeleta.blogspot.com).

Horrez gain, aurten lehen 
aldiz abian jarriko den zer-
bitzu berritzailea sortu du 
KAXA elkarteak, helburu due-
na hainbat jarduera eta joku-
ren bitartez mugimendua eta 
sormena lantzea, Haur Hez-
kuntzatik hasi eta Lehen hez-
kuntzako 6.mailara bitarteko 
gazteekin. Bi txanda antolatu 
dituzte, bata ekainaren 28tik 
uztailaren 9ra, eta bestea uztai-
laren 12tik 23ra. Horrez gain, 
zaintza-zerbitzua ere badute, 
goizeko 07:30eatik 09:00eta-
ra bitartean. Parte hartu nahi 
duenak 689 116 104 zenbakira 
deitu behar du tokia dagoela 
ziurtatzeko, eta bertan eman-
go dizkiote matrikula egiteko 
jarraibideak.

Aipatutako aukerez gain, ai-
sialdia eta hizkuntzak uztartu 
eta modu erakargarrian jolas-
ten ikasteko Summer Camp 
programa abiatu dute urtero-
ko legez Zorionak Ludotekak 
eta Nekane Pastor akademiak 
elkarlanean. Udaleku elebidu-

na da, zeinetan ingelesa eta 
euskara lantzen dituzten jo-
las, zenbait jarduera eta ekin-
tzaren bidez. Astero aldatzen 
den tematika edo gaiak har-
tzen dituzte oinarri: around 
the world, summer film fes-
tival, technology experience, 
outdoor activities… Goizeko 
09:00etatik 13:30era bitar-
tean egingo dute aipatutako 
programa.

Era berean, sormena abia-
puntu izango dituen zenbait 
jarduera antolatzen ditu Ada-
rabarrek 4 eta 8 urte bitarte-
ko umeentzat. Haien helbu-
rua umeek gorputza eta burua 
lantzea da: mundua ikuspuntu 
desberdinetatik ikusi, galde-
rak planteatu eta erantzunak 
zalantzan jarri bakoitzak bere 
ondorioak atera ditzan, adie-
razpen batzuk emanda libreki 
sortu, norbere eta inguruaren 
arteko erlazioak aztertu, denen 
artean espazioak eraldatu eta 
bizi, prozesu desberdinen on-
dorioz elementuak nola trans-
formatzen diren ikasi, mugitu 
eta buruz behera jarri, improbi-
satu, jolastu eta esperimentatu! 
Udalekuak 09:30etik 13:30era 
egingo dira, ondoren jangela 

“Udalak 
kudeatzen 

duen zerbitzua 
izanda, poltsiko 

guztietara 
egokitzeko 

aukera daukagu”

ASTIXA

“Ilusio eta gogo 
handiz gure 

berrikuntzak 
martxan jarriko 
ditugu aurtengo 

udalekuetan”

MITXELETA

“Jarduera eta 
joku ezberdinen 
bitartez ikasleen 
mugimendua eta 
sormena landuko 

ditugu”

KAXA
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zerbitzua emango diete beharra 
dutenei eta, arratsaldetan, surf 
eta skate ikastaroak egiteko au-
kera ere badago. Erreserba ida-
tziz egin daiteke, emailez edo 
WhatsApp bitartez, eta epea 
maiatzaren 7an zabaltzen da 
eta ekainaren 7an itxi.

Azkenik, txikienek euren 
oporraldiaz beste modu ba-
tera gozatzeko aukera ema-
ten du SD Eibar Fundazioak 
zazpigarren urtez abiatuko 
duen campusean. Balioetan 
heztea, futbola, dibertsioa eta 
ingelesa uztartzen ditu Udako 
Kanpusak 2009 eta 2012. ur-
teen artean jaiotako gazteekin. 
Goizeko 09:00etan hasi eta 
eguerdiko 14:00etan amaituko 
dira entrenamenduak eta kide 
guztiei banatuko zaie oinarriz-
ko ekipamentu teknikoa.

Koronabirusari aurre
Eibarko eskaintza guzti-guz-
tiek prebentzio-eta higiene-
neurri orokorrak zainduko di-
tuzte, parte-hartzaile guztiei 
segurtasun osoa bermatzeko 
asmoz. Honako neurri hauek 
dira, besteak beste, gaztetxoe-
kin hartuko direnak: 37º baino 
gehiagoko sukarra edo beste 
edozein sintoma duen umea ez 
da udalekura joango; 6 urtetik 
gorako umeek derrigorrez ja-
rriko dute musukoa; ahal den 
heinean, kideen arteko distan-
tziak gordeko dira eta parteka-
tutako materiala desinfektatu 
eta garbitu egingo da une oro. 

Horrez gain, haurren batek 
positibo ematen badu, Osaki-
detzari jakinaraziko zaio eta 
agindutako neurriak hartuko 
dira, unean unekoak.

Eskaintza anitzak
Nahiz eta aurkeztutako pro-
grama bakoitzak nork bere 
egutegi eta egitaraua izan, oi-
narrian denek dute helburu 
bera, zalantzarik gabe: etxeko 
txikienek udaz gozatzea eta, 
nola ez, gauza berriak ikastea 
ondo pasatuz. 

Esandakoak esanda, progra-
ma bakoitza zehatzago ezagu-
tzeko haiekin harremanetan 
jartzea besterik ez dago, esku 
zabalik hartuko dituzte-eta 
begirale guztiek gurasoen za-
lantzak eta kezkak. Tarifak, 
txandak, adin-tarteak, datak… 
eta bestelako informazioa ba-
koitzaren sare sozial eta web-
gunean topatu daiteke.

ERREPORTAJEA ONLINE 
QR KODE HONETAN:

“Anitz arlo 
jorratuko 

ditugu, sormena 
abiapuntu 

bezala izango 
duten hainbat 
jardueratan”

ADARABAR

“Gure helburu 
nagusia unean 
uneko jolasen 

bitartez umeek 
ingelesa eta 

euskara ikastea 
da”

SUMMER CAMP

“Giro lasaia eta 
dibertigarria 

eskainiko dugu, 
baina klubaren 

balioak presente
egongo dira beti”

EIBAR CAMPUSA

Eskaintza 
guzti-guztiek 
prebentzio-eta 
higiene-neurri 
orokorrak 
zainduko dituzte

Jarraitu gaitzazu
S A R E 
S O Z I A L E T A N
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Informazio gehigarria

ASTIXA
www.astixa.eus 

Eskaintza:
-Udan Jolasean (5 urte) eta 
Oporrak Afariketan (LH1-6).
-Umeak Firin Faran (5 urte) 
eta Firin Faran (LH1-6):
-Gaztetan Udan (DBH-ko 
ikasleentzat).

MITXELETA
www.aisiamitxeleta.blogspot.com

Eskaintza:
-Udalekuak (2 urte-LH6 ), goizez 
(09:00-13:00).
-Zaintza zerbitzua (07:30-09:00).

KAXA
www.kaxa.eus

Eskaintza:
-Mugisormen udalekuak 
(HH+LH1-LH6) goizez, (09:00-
13:00).
-Zaintza zerbitzua (07:30-09:00).

ADARABAR
www.adarabar.com

Eskaintza:
-Ekainaren 30etik hasita 
irailaren 6ra bitartean 
astebeteko 8 txanda ezberdin 
(4-8 urte).

SUMMER CAMP
www.ludotekazorionak.com 
www.idiomasnekanepastor.com

Eskaintza:
-Udaleku elebiduna 
(ingelesa-euskara), goizez 
(09:00-13:30ak arte).
(4-12 urte).

SD EIBAR CAMPUSA
www.sdeibar.eus

Eskaintza:
-Kirola eta ingelesa uztartzen 
dituen Campusa, hiru txanda 
ezberdinetan. (2009tik 2012ra 
artean jaiotako gazteentzat, 
09:00-14:00).

UDAL UDALEKU IREKIAK
Izen-ematea: maiatzaren 5etik 11ra

Oporrak afariketan, 
Uda jolasean, 

Firin Faran, 
Umeak Firin Faran,  

Gaztetan UdanZezenbide 7
astixaeibar@gmail.com

943 206 231
www.astixa.eus
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Vanesa Gerardi agurtu eta be-
rarekin pare bat berba euskaraz 
egiten duenak ez du pentsatuko 
Euskal Herritik ia 10.000 ki-
lometrotara jaio zenik; baina 
bai, Resistencia hirian jaio zen, 
Argentina iparraldeko Chaco 
probintzian. “Iguazuko ur-jau-
ziak handik lau ordutara dau-
de”, diosku, “hurbil, Argenti-
nan distantziak nolakoak diren 
kontuan hartuta”. Hiria Para-
na ibaiaren inguruan hazi zen 
eta oso toki eguzkitsu, bero eta 
umela da. “Horregatik egiten 
zaizkit hain gogorrak hemengo 
egun fresko eta goibelak”, aitor-
tzen digu eguzkipean kafea gus-
tora hartzen dugun bitartean.

Bizitza etxeko patioan
Resistencia hiri laua da, eta oso 
handia: 350.000 biztanle ingu-
ru eta 56,2 kilometro karratu 
ditu. “Resistencia herritxo bat 
zela pentsatzen nuen, Eibarrera 
lehen aldiz etorri nintzen arte”, 
esan digu harriduraz. Noski, 
alde handiak daude herri bien 
artean. “Resistencian etxebizi-
tza familiabakarrak dira gehie-
nak, ez etxebizitza-blokeak”, 
dio. Horrela, etxeek nahiko es-
pazio handia dutenez, lagune-
kin-eta etxeetan biltzeko ohitu-
ra dute, kalean edo tabernetan 
elkartu ordez. “Zapatuetan bai 
joaten gara taberna batera eta 
dantza egitera, baina ez gabil-

tza tabernatik tabernara”, esan 
digunez. “Han ez dago poteorik 
eta gauez zabaltzen duten ta-
bernak hiriaren kanpoaldean 
daude. Erdigunean, ostera, 
kafetegiak aurkitu daitezke”. 
Hala ere, Vanesak ez zuen ka-
ferik hartzen Argentinatik irten 
zen arte. “Han matea hartzen 
dugu uneoro: lagunekin biltzen 
garenean, ikasteko orduan…”, 
diosku. Jendearekin sozializa-
tzeko elementu garrantzitsua 
da matea, ontzia eta bonbila 
partekatu egiten direlako (pan-
demiaren aurretik, noski).

Esnatu, Eibarren gaude
Vanesa ingeles irakaslea da eta 
Eibarrera etorri aurretik AEBn 
bizi izan zen, Atlantan. “Han 
ezagutu nuen gaur egun nire 
senarra dena, eibartar bat”, 
esan digu. Argentinan ezkon-
du ziren, baina Eibar aukeratu 
zuten bizitzeko. “Argentinako 
egoera ia beti da nahiko naha-
sia eta hemen gauzak erraza-
goak izango zirela pentsatu 
genuen”, aitortu digu. Hona 
heldu zenean gauza bitxia ger-
tatu zitzaion. “Bidai luzearen 
ondoren, Madrilera heldu gi-
nen eta handik trena hartu ge-
nuen Bilboraino. Senarraren 
gurasoak autoan etorri ziren gu 
jasotzera eta, oso nekatuta ne-
goenez, bidean lo hartu nuen. 
Azitaineko peajera heldu gine-
nean begiak zabaldu nituen eta 
pentsatu nuen oraindik gehia-
go falta zela Eibarrera iristeko, 
eta berriz itxi nituen begiak. 
Orduan, senarrak esnatzeko 
esan zidan, Eibarren geundela-
ko. ‘Hau da Eibar?’, esan nion”, 

gogoratzen du barrez. Ez zen 
berak irudikatzen zuena.

Umeak hazteko toki aproposa
Vanesak 12 urte daramatza Ei-
barren bizitzen eta asko balora-
tzen du, adibidez, bere semeek 
kalean aske jolastea. “Hemen 
dagoen segurtasuna gustatzen 
zait. Argentinan pentsaezina 
da umeak eskolara joan-eto-
rria bakarrik egitea edo par-
kera bakarrik joatea. Eibar toki 
aproposa da umeak hazteko”, 
bere ustez. Hala ere, dena ez da 
zoragarria hemen eta badaude 
atentzioa ematen dioten gau-
zak. “Oso herri handia ez denez, 
eibartar askok elkar ezagutzen 
dugu eta ohikoa da bata edo 
bestearen bizitza pribatuaren 
berri izatea. Hiri handietan da-
goen anonimatuak ez du neka-
tzen herri txikietan ematen den 
‘zer esango duten’ horrek bezain 
beste”, bere iritziz.

‘Volver’
Carlos Gardel tango abesla-
riaren kantuak dioen bezala, 
‘Volver’ du etengabe buruan 
Vanesak. “Oso gaizki daramat 
Argentinatik urrun bizitzea, 
batez ere nagusitzen joan nai-
zen neurrian”, aitortzen digu. 
Horregatik, bera semeekin Ar-
gentinara joaten da edo ama 
ekartzen saiatzen da ahal due-
nean, baina azken urtean ezi-
nezkoa izan da pandemiaren-
gatik. Familia Rosarion bizi da 
eta Argentinara joaten denean 
han egiten du egonaldia, “baina 
Resistenciara joaten saiatzen 
naiz, han ditudalako bizitza 
osoko lagunak”, diosku.

Vanesarekin 
berbetan

Eguzkipean gustora egoten da Vanesa Gerardi. EKHI BELAR

Batu esperientzia bizitzan / Eman eta lagatzeko beste / Pasa behar 
duenak / Sufrimendu eta negar artean / Ezerk ez duelako hainbeste 

irakasten / Sufrimenduak eta negarrak bezala

Junta esperencia en la vida / Hasta 
pa dar y prestar / Quien la tiene que 
pasar / Entre sufrimiento y llanto, / 
Porque nada enseña tanto / Como el 

sufrir y el llorar
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Jardiñetara gerturatu eta, 
Institututik eskumara dau-
den eskilara mekanikoak 

hartuta, Arrateko errepidera 
igotzen duen bidera eramango 
gaituen pasealekura helduko 
gara; handik igo eta, errepi-
dea gurutzatuta, Milaflorese-
ra doan bidea hartuko dugu.

Etxeetara heltzerakoan au-
rrera joko dugu hormigoizko 
pistatik eta, hortik 100 bat me-
trora, eskumara doan lehen 
bihurgunean, gure eskumara 
dagoen lurrezko pista hartuko 

dugu. Gorantza doan bide ho-
rrek Iturburu Ikastolara doan 
errepidera eramango gaitu. 
Errepidetik igota, eta ikastola 
gure eskumara lagata, Ameza-
balegi baserrira iritsiko gara 
eta, igotzeari laga barik, han-
dik 300 metrora, Amezabalegi 
Abeletxe (Katillu) baserriare-
kin egingo dugu topo. Inguratu 
egingo dugu ezkerrera lagata 
eta, atzean (baserriaren oso on-
doan), argi ikusten den bidera 
paso emango digun egurrezko 
ataka ikusiko dugu.  

Baso autoktonoa
Dagoeneko ibilbidearen pun-
turik gorenean gaude; orain 
sasoi honetan gehienetan ur 
barik dagoen Abontza errekas-
toaren sakanaren goiko alde-
tik doan eta ia guztiz laua den 
bidetik pasiatzea dagokigu. 
Baso autoktonoaren askota-
riko zuhaitzak izango ditugu 
inguruan: arteak, pagoak, ur-
kiak, ametzak, etabar. Aukera 
polita eskaintzen diguna txi-
kienekin ikasi eta erakusteko. 
Ibilbidean iturri bat daukagu. 

6. TXANGOA: Jardiñeta-Milaflores- 
Ikastola-Amezabalegi-Elorreta-Amaña

Gure azken txangoak badu zertxobait motzagoa den beste bariantea: Jardiñeta-Milaflores-Ikastola-Amezabalegi-
Arrajola-Jardiñeta. Proposatzen dugun txangoak bi alternatiba eskaintzen ditu, biak ere independiente bezala hartu 
ditzakegunak. Biak Abontza errekastoaren (Legarren) sakanaren goiko aldetik pasatzen dira, askorik ezagutzen ez 
den eta basoaren aniztasuna erakusten duen ingurunean. Eibarren hasi eta amaitzen den txangoa izanik norabide 

bietan egin daiteke; hala ere, proposatzen dugun noranzkoan egitea erosoagoa eta errazagoa deritzogu. 

Elorretatik 
kilometro bat 
gehiago dugu 
Arrajolatik 
baino; ordu 
erdiko kontua 
besterik ez

Andoni, Julian eta Angel ibilaldia prestatzen.

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

modukoak. Eibarko Klub Deportiboko mendi batzordeko Krabelin taldekoek 
landu dituzte hemen azaltzen ditugun ibilbideetako ezaugarriak.
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Galtzeko arriskurik ez duen bi-
deak Aritxulueta baserriaren 
belardietara eramango gaitu, 
han zelaira sartzeko atakare-
kin aurkituko gara eta, zuze-
nean, landatik behera alan-
bre-hesiaren ondotik (nahiko 
aldapatsua) jaitsiko gara me-
tro bazuetara pista batera hel-
tzeko. Puntu horretan eraba-
kiko dugu txangoa pixka bat 
luzatzea eta Elorretara joatea 
(1) edo, alderantziz, Arrajolatik 
itzultzea (2).

1- Elorretatik. Igoera leu-
na duen pista hartuko dugu 
eta, eskumara ikusiko ditu-
gun pistei kasurik egin gabe, 
beti aurrera joz, eta hainbat 
atakatik pasatu eta gero, Elo-
rreta behekoko baserrietara 

iritsiko gara. Han ezkerrera 
biratuko dugu jaitsierari eki-
teko asfaltatutako errepidetik. 
Minutu gutxitan, eskumarako 
bihurgune zabalera helduta, 
gure ezkerretara hormigoizko 
pista ikusiko dugu eta bertatik 
sartuko gara. 

Amabirjinaren kapera txiki 
bat dagoen ezkerrerantz egiten 
duen bihurgunea atzean laga-
ta, pista beheruntz doa guz-
tiz. Adi egon, puntu horretatik 
200 bat metrotara pista baten 
hasiera ikusiko dugulako ezke-
rrean eta, haren aurrean, gure 
eskumara, pinadi batera sar-
tzeko aukera eskainiko digun 
egurrezko beste ataka txiki bat. 
Hor eskumara biratuko dugu 
atakatik pasatzeko eta, gal-

tzeko inolako arriskurik gabe, 
Amañara jaitsiko gaituen bi-
dexka hartuko dugu. Atakaren 
bidea hartu beharrean pista-
tik jaisten jarraitzen badugu 
Amañara iritsiko gara baita 
ere, baina Sosola baserritik 
pasatuta.

2- Arrajolatik. Pista har-
tuko dugu jaisteko, azkar ba-
tean ezkerrerantz egingo due-
na, eta eskumara Aritxulueta 
baserrira doana lagako dugu; 
hortik ez dago galera arrisku-
rik Arrajola baserrira eta bere 
iturri dotorera heltzeko. Gure 
eskumara lagako ditugu eta, 
Milafloresera jaitsiko gaituen 
hormigoizko pista jarraituta, 
bertatik Jardiñetara bueltatu 
gaitezke. ■

FITXA TEKNIKOA
ELORRETATIK

Distantzia: 6,5 km. 
Pilatutako desnibela: 350 m.

Denbora: Bi ordu eta erdi

QR-rekin Deporren sartu
eta martxaren track-a har 

daiteke, GPS-a erabiltzeko. 

ARRAJOLATIK
Distantzia: 5,5 km. 

Pilatutako desnibela: 285 m.
Denbora: Bi ordu

Bidetik. Arrajolako iturria.
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Mujeres al Cuadrado, 
eme karratua, M2. 
Izen bitxia du Eiba-

rren indarkeria matxistari 
aurre egiten dion elkarteak, 
baina arrazoiz josita dago. Ba-
tetik, Magdalena de Matura-
na izan zelako, 1621ean, tratu 
txarrak jasaten zituela salatu 
zuen lehen emakume eibar-
tarra. Eta bestetik, ‘mujeres 
maltratadas’ berbak eme le-
trarekin hasten direlako. Izen 
sinbolikoa da, mezu gordina 
ezkutatzen duena.

Indarkeria matxista jasa-
ten zuten hiru emakume ei-
bartarrek sortu zuten Mujeres 
al Cuadrado elkartea. “Hain 
gaizki negoen, hain lur jota, 
ez nintzela ezertarako gai”, dio 
kide batek. “Suntsituta nen-
goen.  iltzeko gogoa besterik ez 
nuen”, dio beste batek. “Paper 
artean murgiltzen zara, ohi-
tuta ez zauden gauzetan, eta 
poltsikoan urruntze-agindua 
eramatera ohitzen zara”, dio 
hirugarrenak.

Hirurek aurre egin ahal izan 
zioten indarkeria matxistari 

eta, ahalduntze- eta berres-
kuratze-prozesuak gainditu 
ondoren, antzeko egoeran zeu-
den emakumeei laguntzeko 
gogoa erakutsi zuten. Izan ere, 
sasoi hartan herrian ez zegoen 
indarkeria matxista jasaten 
duten emakumeei laguntzen 
zion elkarterik eta demaseko 
beharra ikusi zuten.

Elkartea sortzeko asmoz, 
Andretxearekin harremane-
tan jarri ziren eta han bildu 
ziren hirurak. “Arratsalde ede-
rra izan zen. Antzeko egoera 
pasa izan genuen hirurok, gure 
gauzen inguruan jardun ge-
nuen, bakoitzak bere istorioa 
kontatu zuen eta ‘Mujeres al 
Cuadrado’ proiektua martxan 
jarri genuen”, diotenez.

Emakumeak emakumeei  
laguntzen
Elkartearen sortzaileen es-
perientziatik abiatuta, indar-
keria matxista jasaten duten 
emakumeak laguntzeko elkar-
tea izatea nahi zuten. “Guri 
gertatu zitzaigunean bertan 
egotea gustatuko litzaigukeen 

elkartea izatea”, hain zuzen 
ere. Horrela, emakumeek pro-
fesionalen laguntza jasotzeaz 
gain, antzeko egoeran dauden 
edo egon diren emakumeen 
ikuspuntua jasotzea nahi zu-
ten, inork ez duelako indarke-
ria matxista jasan duen ema-
kume bat ulertuko indarkeria 
matxista jasan duen beste 
emakume batek baino hobeto.

Indarkeriari aurre egin ahal 
izateko jarraitu behar den pro-
zesua zaila da, gogorra, eta 
bide horretan emakumeek 
alboan norbait dutela senti-

tzea garrantzitsua da. “Gero 
eurek ikusiko dute zerbait kon-
tatu nahi duten, negar egin 
nahi duten edo dena delakoa. 
Entzun eta zaindu egin behar 
zaie”, diote bideoan. Erakutsi 
nahi dute momentu zail horre-
tan emakumeak ez daudela 
bakarrik.

Norbere bizitzaren jabe
Mujeres al Cuadradok 11 urte 
hauetan egindako lana ez da 
nahikoa izan indarkeria ma-
txistarekin amaitzeko, baina 
bortxakeria jasaten dutenei 
eskainitako laguntza, orienta-
zioa, informazioa eta herrian 
gaiari eman dioten ikusgarri-
tasuna berebizikoa izan da gi-
zarte honek duen gaitza gain-
ditzeko bidean.

Elkartea erreferente bihur-
tu da eta oso baliagarria izan 
da (eta da) emakume eibar-
tar askorentzat. Bertan egin-
dako lanari esker (Jabetze 
eskolarekin, adibidez), asko 
dira ahaldundu diren eta bi-
zitza-proiektu propioa garatu 
duten emakumeak, indarke-

Mujeres al 
Cuadrado 
elkarteak 
bere ibilbidea 
laburtzen duen 
bideoa  
prestatu du

11 urte bizirik eta libre
Mujeres al Cuadrado elkarteak 11 urte bete ditu aurten. Indarkeria matxista jasaten duten emakumeei informatzeko 

eta laguntzeko sortu zen 2010ean eta urte hauetan egindako lanak berretsi egin du hasieran ikusi zuten beharra. 
Elkarteak hamarkada bat baino gehiago duela ospatzeko eta aldarrikatzeko asmoz, bideoa grabatu dute, zeinetan 

egindako bidearen berri eman duten.
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ria atzean laga eta euren bizi-
tzaren kontrola hartuz. “Nire 
bizitzaren jabea naizela ika-
si nuen, ausarta naizela, eta 
behar denean laguntza eskatu 
behar dela”, dio bideoko pro-
tagonistetako batek.

Mujeres al Cuadradok egin-
dako lanaren oihartzuna Ei-
bartik kanpo iritsi da eta, Doce 

Miradas eta Menina sariak ja-
sotzeaz gain, Bertha Gaztelu-
mendik zuzendutako ‘Volar’ 
dokumentalean elkartearen 
berri eman zuten, Nerea del 
Campo Mujeres al Cuadra-
doren sortzaileetako baten 
eskutik. Gainera, Del Cam-
pok Debegesak ematen duen 
Gure Balioak saria jaso zuen 

2016an, Mujeres al Cuadrado 
eta Empalabramiento proiek-
tuak sortzeagatik, non ema-
kume etorkinen ahalduntzea 
du helburu.

Esperantzarako bide bat za-
baldu zuen Mujeres al Cuadra-
dok eta, urteurrenerako pres-
tatutako bideoaren hasieran 
emakume batek esaten duen 

bezala: “Indarkeriatik irten 
daiteke. Ni irten naiz”.

Laguntzeko prest
Elkartearen ateak irekita dau-
de laguntza behar duten ema-
kumeentzat 943 54 39 38 tele-
fonora deituz edo m2eibar@
hotmail.com helbidera idatziz. 
Bizirik eta libre nahi ditugu. ■

Nerea del Campo Mujeres al Cuadradoren sortzaileetako batek Gure Balioak saria jaso zuen 2016. urtean.
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Gogorra izaten ari da denon-
tzat bizi dugun egoera, osta-
larientzat, dendarientzat, au-
tonomoentzat, enpresentzat, 
elkarteentzat… COVID19aren 
kontrako guda honetan denok 
gara galtzaile. Batzuk inoiz be-
rreskuratuko ez duten etxeko 
edo lagunen bat galdu dute, 
beste batzuk lana, ikaskete-
kin jarraitzeko aukera… Bai-
na hemen gaude, eta egoerari 
buelta ematen saiatzea beste-
rik ez dugu.

…eta kitto! Euskara Elkar-
teak ere oso une gogorrak bi-
zitzen dihardu, gastuak mu-

turreraino murriztu ostean, 
baliabide pertsonaletatik mu-
rriztea besterik ez zaigu gel-
ditu eta, hala ere, elkartearen 
egoerak zahurgarria izaten ja-
rraitzen du. 

Herritarrengana jotzea bes-
terik ez zaigu gelditzen, beste 
behin ere.

Oraingoan Eibar Merkatal-
gune Irekia, Arregi Domín-
guez Arraindegiak (Bideba-
rrieta eta Ego-Gain), Mugika 
Harategia eta Otegi Harate-
giaren laguntzari esker San-
juanetako otar ederra pres-
tatu dugu. 

Otarrak 500€-ko balioa du 
eta ondorengo sariak izango 
ditu: 200€ Eibar Merkatal-
gune Irekia (Eibarko dende-
tan gastatzeko); 60€ Mugika 
Harategia; 60€ Otegi Hara-
tegia; 60€Arregi Domínguez 
Arraindegia (Bidebarrie-
ta); 60€ Arregi Domínguez 
Arraindea (Ego-Gain); 60€ 
...eta kitto! Euskara Elkartea-
ren produktuetan.

Zozketa ekainaren 14an
Otarraren zozketa ekainaren 
14an egingo dugu eta irabaz-
lea zazpi egunetako epean 

agertzen ez bada, ordezkoari 
emango zaio. Irabazleak otarra 
jaso eta  uztailaren 31ra arteko 
epea izango du sariak/eroske-
ta-txartelak erabiltzeko.

Otarretik lortutako etekina 
…eta kitto! astekaria, Txikitto! 
hilabetekaria, Berbetan min-
tzapraktika-programa, Illuna-
barrian hitzaldi eta tailerren 
programa, Bertso Taldea… 
aurrera eramaten jarraitzeko 
erabiliko du Elkarteak.

…eta kitto!-k aldez aurre-
tik eskertu nahi du herritarren 
babesa, "jakin badakigu orain-
goan ere horrela izango dela".

Sanjuanetako otarra zozketatuko du  
...eta kitto!-k galerei aurre egiteko
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SD Eibar Fundazioak eta ...eta 
kitto! Euskara Elkarteak esku-
tik egin dute azkeneko hilabe-
teetako bidea. Udazkenean 
ekin zioten elkarlanari, eus-
kara elkarteak hainbat pro-
posamen jarri zituen mahai 
gainean eta, zenbait hilabe-
tetako prozesuaren ondoren, 
ikusi du argia elkarlan horrek. 
“Gogoz geunden elkarlanean 
jarduteko; hainbat ideia ge-
nituen esku artean eta azke-
nean biok asetebe gaituenare-
kin egin dugu aurrera, beti ere, 
euskara sustatzeko helburu 
nagusia ardatz eta abiapuntu 
hartuta”, diote …eta kitto!-tik. 

Futbolari eta kirolari buruzko 
posterrak
Bi kartel argitaratuko dira, ko-
lore gorri-urdin deigarrian. 
Batak, “Foballa” izenekoak, 

futbolean gehien erabiltzen 
diren hitzak biltzen ditu, “Ei-
barko euskeraz eta gazteleraz: 
marrazaiña, erdiko atzelarixa, 
ateko sakia edo kana, ezkerre-
ko hegalekua… Argi genuen 
Eibarko euskerak presentzia 
izan behar zuela posterrean; 
foballari buruzko “hizkuntza 
propioa” dugu herrian eta hori 
aldarrikatu nahi izan dugu”. 
Besteak “Kirolak” dauka ize-
na, kirol ezberdinak ageri dira, 
eta euren izena euskeraz eta 
gazteleraz ageri da.

Euskara sustatzea helburu
Ekimen honen helburu na-
gusia euskararen erabilera 
sustatzea da, eta horretan 
hasiera-hasieratik egin dute 
bat Eibar Fundazioak eta                                           
...eta kitto!-k. “Fundazioak 
euskeraren erabilera eta nor-

malizazioa sustatzeko kon-
promiso sendoa dauka eta 
horrela erakutsi du hainbat 
ekimenen bitartez, “Euska-
raren Baloia” proiektuarekin, 
esaterako, eta orain, …eta kit-
to!-rekin batera egindako lan 
berri honekin zabaldu egingo 
dugu konpromiso hori”, diote 
Eibar Fundazioko arduradu-
nek. Posterrak Eibarko ikas-
tetetxeetan, euskaltegietan, 
prestakuntza-zentroetan eta 
kirol-instalazioetan banatuko 
dira datorren astean. Hurren-
go orrietan duzue posterreta-

ko lehena eskura, “Foballa” 
izenekoa. Hurrengo astean 
argitaratuko dugu bigarrena, 
“Kirolak” izena duena.

SD Eibar Fundazioak eta …eta kitto!-k euskara 
sustatzeko kirol-posterrak aurkeztu dituzte

Martitzenean aurkeztu zituzten bi elkarteek futbolari 
eta kirolari buruzko kartelak. Azken hilabeteetako 
elkarlanaren emaitza dira. Esku artean duzuen 
aldizkarian bertan duzue lehena, eta hurrengo 
astean argitaratuko da bigarrena. Posterrak Eibarko 
ikastetxeetan eta kirol-instalazioetan banatuko dira.

Posterrak PDF formatoan   
deskargatzeko 
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Ez da telebista programa ba-
tean parte hartzen duzun 
lehen aldia. Nolatan erabaki 
zenuen “The Dancer” lehia-
ketara joatea?
Taldearen helburu nagusia Es-
painiaren ordezkari gisa Ari-
zonako Hiphop Internationa-
lera joatea da. Urtebete eman 
dugu helburu hori lortzeko en-
tseatzen, baina, tamalez, osa-
sun-arrazoiengatik ezin izan 
da egin. Nito Solsona nire 
irakasleak “The Dancer” pro-
gramaren berri izan zuenean, 
pentsatu genuen oso modu ona 
zela urte osoan egindako lana 
ikusarazteko, eta hala izan da. 
Oso pozik gaude emaitzarekin 
eta hurrengo galara inoiz bai-
no indartsuago goaz.

Zein da txapelketaren fun-
tzionamendua? Nor da epai-
mahaia?
“The greatest dancer” ize-
neko saioa Simon Cowellek 
sortutako formatua da, non 
Espainiako dantzari onena-
ren bila dabiltzan. Programa 
hainbat fasetan banatzen da; 
lehenengo honetan lehiaki-
deak entsegu gela normal eta 
arrunt batean sartu eta mun-
taia egiten hasten dira. Ispi-
luaren atzean platoa, publikoa 
eta epaimahaiko hiru kideak 
ezkutatzen dira: Miguel An-
gel Muñoz (Upa Dance), Rafa 
Mendez (Fama) eta Lola Indi-
go (Artista). Ikusleen %75ek 
botoa ematen badizute, ispilua 

erditik irekitzen da eta galaren 
amaieran hiru kapitainetako 
baten taldean egoteko aukera 
duzu. Gure kasuan, publikoak 
botoa eman zigun eta Lola In-
digok bere taldeko kide izate-
ko aukeratu gintuen hurrengo 
galetarako.

X-Adows izena duen talde-
ko partaide zara. Noiz sortu 
zenuten taldea? Zein dantza 
mota egiten duzue?
Taldea 2015ean sortu zen 
eta lau urtez jarraian Espai-
nia ordezkatu du nazioarteko 
HipHop-ean, eta munduko fi-
nalaurrekoetara iritsi da. Nito 
Solsonak sortutako taldea da, 
dantzarien indarra eta profe-
sionaltasuna nabarmentzen 
dituena. Gure estiloa urbanoa 
da, baina taldearen barruan 
aurten, hain zuzen, kide ba-
koitzak oso estilo eta nortasun 
bereizgarria dugu eta horrek 
taldearen moldakortasuna 
dakar.

Zenbat denbora eskaintzen 
diozue entsegueri? Non egi-
ten dituzue?
Entseguak dira gure taldean 
gehien sakrifikatzen den eta 
gutxien ikusten den zatia. 
Gaur egun, astean 10 bat or-
duz entseatzen dugu, unearen 
arabera. “The Dancer” grabatu 
genuenean egunean 5-6 or-
duz entseatzen genuen asteko 
egun guztietan. Oso gogorra 
izan zen bidea, bai fisikoki eta 

baita psikologikoki ere; izan 
ere, bigarren gala honetarako, 
esaterako, oso denbora gutxi 
izan genuen guztiz bestelako 
muntaia bat sortzeko, akroba-
ziak egiteko…

Zein aurreikuspen dituzu 
lehiaketa honetan? Uste duzu 
urrutira iritsiko zaretela?
Saioa grabatuta dago eta, be-
raz, nik badakit zer gertatuko 
den. Lehen gala ikusi zuten 
guztien aldetik babes handia 
jaso dugu, eta uste dugu gure 
bigarren galak aise gainditu-
ko dituela ezagutzen gaituen 
ororen itxaropenak. Show asko 
sartu ditugu eta nik uste dut 
jendeari asko gustatuko zaiola.

Zer sentitzen duzu telebista 
plato batean dantzan zau-
denean jakinda pantailaren
beste aldean milaka eta mi-
laka ikusle daudela?
Uffff… Sentsazio ikaraga-
rria izan zen: taldeko inor ez 

zen jabetu programak izango 
zuen oihartzunaz telebistan 
emititu zen arte. Une hartan 
pozik sentitzen nintzen, bai-
na oso kontzentratuta nen-
goen; gainera, ispilua ireki ze-
nean dantzatzen ari nintzen 
eta epaileak ikusteak energia 
eman zigun, baina ez genuen 
kontzentrazioa galdu dantza 
amaitu arte. Egia esan, espe-
rientzia izugarria izan da eta, 
pandemia garai honetan hain 
gaizki pasatu ondoren, opari 
bat izan da.

Zein da zure egunerokoa? Non 
bizi zara eta zer egiten duzu?
Gaur egun Madrilen bizi naiz 
eta “Studio11”n egiten dut lan 
irakasle bezala. Ordu asko ema-
ten ditut lanean, baina nire bi 
alderdi profesionalak uztartzen 
ditut (irakasle eta dantzari) eta 
asko maite dut egiten dudana. 
Bi lehiaketa-taldetan parte har-
tzen dut, eta gaur egun nazioar-
tean oso garrantzitsuak diren 

#  ANE MIREN BARRERO CABALLERO 
Dantzaria  #

“Etorkizunean 
nire akademia 
irekitzea gustatuko 
litzaidake”
Ane Miren dantzari eibartarrak apirilaren 5ean estreinatutako 
“The Dancer” telebista programan hartu du parte, zeinetan Estatu 
osoko artistekin lehiatuko den dantzari onenaren titulua lortzeko. 
Lehen fasea arrakastarekin gainditu du eibartarraren taldeak,  
eta gero eta hurbilago daukate 25.000 eurokosaria duen finala.
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markentzat ari naiz lanean, 
emaitzak laster ikusiko diren 
tokietan. Momentu honetan 
ahalegin handia eskatzen di-
dan egoeran nago, baina horrek 
zoriontsu egiten nau.

Hemendik aurrera, etorki-
zuneko zein aurreikuspen 
dituzu? Zein da zure asmoa
dantza arloan?
Ezjakintasun egoera honetan 
oso zaila egiten zait etorkizu-

neko aurreikuspenak egitea, 
ez dakigulako zer gertatu-
ko den. Nire asmoa eskolak 
ematen jarraitzea da, irakasle 
gisa hobetzea, etorkizunean 
horretan jarduteko eta nire 
akademia ireki ahal izateko. 
Orainari dagokionez, laster 
programaren bigarren fasea-
rekin hasiko gara, non ikus-
kizun ona egingo dugun, eta 
eibartarrek ikustea eta lanaz 
gozatzea nahi dut.

Nito Solsona, Miguel Macias, Ana Jimenez, Egoitz Gonzalez, Domi Cortes, Ainara Sanchez, Anita Gomez, Rafa Valverde eta Ane Miren Barrero.

688 621 535
publizitatea@etakitto.eus

Zure publizitatea
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Eibarko Udaleko Gizarte-
kintza sailak ‘Haurren, 
nerabeen eta familien 

I. plana’ jarri zuen martxan 
2018an. Gizarte-diagnosti-
koan atzemandako gizarte-
beharretan oinarritzen den 
planak hiru urteko iraupena 
du; beraz, 2021ean amaituko 
da. “Helburua da adingabeen 
eta haien familien sustapena 
eta babesa bermatuko duten 
ekintzak bultzatzea eta gara-
tzea, haien bizi-kalitatea ho-
betzeko eboluzio-prozesuan 
zehar; horrela, pertsona horiek 
gizartean pixkanaka eskubide 
osoko herritar gisa parte har-
tzeko eta integratzeko”, Gizar-
tekintzatik diotenez.

Planaren barruan eskola-ja-
zarpenaren gaia hasi ziren lan-
tzen 2019. urtearen amaieran. 
“Ikastetxeek gai hau lehenago-
tik landu izan dute, baina gure 
asmoa bullyingaren gaia herri 
osora zabaltzea izan da, ez ba-
karrik eskoletara mugatzea”, 
esan digute haur, nerabe eta 
familien kontuetaz arduratzen 
diren Gizartekintzako langi-
leek. Horretarako, Berritze-
gunearekin (ikastetxeei pres-
takuntzan eta hezkuntzaren 
berrikuntzan laguntzen dien 
zentroarekin) elkarlanean, Bi-
zikasi ekimeneko Aitor Albi-
zuk bi hitzaldi eskaini zituen, 
bata herriko politikariei (2019. 
urtearen amaieran) eta bes-
tea denbora libreko taldeei 
(2020ko urtarrilean). “Oso hi-
tzaldi hurbilak izan ziren, oso 
ondo egon ziren”, Gizartekin-
tzatik esan digutenez.

Hitzaldien ondoren, ‘Juul’ 
izeneko liburua oinarri hartuta, 
2020ko udaberrian erakusketa 
eta gida didaktikoa egiteko as-
moa zuten, baina pandemiaren 
ondorioz atzeratu egin behar 
izan zuten eta, horrekin batera, 
Gizartekintzakoek zituzten as-
moak hankaz gora geratu ziren.

Herriko haur eta nerabeek 
etxetik amaitu behar izan zuten 
iazko ikasturtea, baina irailean 
berriz itzuli ziren eskolara eta 
Gizartekintzakoen ekintzak ere 
bueltatu ziren. Urrian, behin-
goz, ‘Juul’-en erakusketa egin 
ahal izan zuten liburutegian 

eta herriko ikastetxe gehienek 
hartu zuten parte ekitaldian. 
Bertan, Natalie Hickeyk dina-
mizatuta, ‘Juul’ liburua ezagu-
tu eta irakurzaletasuna landu 
zuten ipuinean jorratutako al-
derdietatik: irainak, isekak eta 
umiliazioak.

Haurtzaro-planarekin ja-
rraituz eta eskola-jazarpena-

ren gaiari herrian ikur edo irudi 
bat emateko asmoz, gazteen 
artean logotipo-lehiaketa jarri 
zuten martxan. Saria Aldatze 
ikastetxeko Maialen Romerok 
irabazi zuen “Ez egin, ez dauka 
etekinik” esaldiaz jantzitako 
kartelarekin, eta bertan hain-
bat eskuren artean bere burua 
makurtzen duen pertsona bat 

ikusten da. Romerok aurreko 
domekan jaso zuen saria, Es-
kola Jazarpenaren Nazioarteko 
Egunean, eta berak sortuta-
ko irudia eskola-jazarpenaren 
aurkako ikur bezala zabaltzeko 
asmoa dute lehiaketako anto-
latzaileek.

Ardura gizartean
Esan bezala, aurten amaituko 
da ‘Haurren, nerabeen eta fa-
milien I. plana’ eta, pandemia 
tarteko, eskola-jazarpenaren 
inguruan oraindik lan handia 
dago egiteko Gizartekintzako 
langileek diotenez. Beraz, hiru 
urte hauetan egindako lanak 
eman dituen fruituak aztertu 
ondoren, eta egungo erreali-
tatea eta etorkizun hurbila no-
lakoa izango den ikusita, plan 
berria landuko dute.

Gizartekintzan baliabideak 
eskaintzen dizkiete eskola-ja-
zarpena jasan duten haurren 
familiei eta eskuz-esku egiten 
dute lan ikastetxeekin eta Be-
rritzegunearekin. “Guk gure 
esku dagoena egiten dugu, bai-
na eskola-jazarpena gertatzen 
denean, eskolei horren berri 
ematea da egokiena”, esan di-
gutenez. Izan ere, bakoitzak 
zeregin ezberdinak ditu gai ho-
nen inguruan, "baina guztiok 
dugu ardura".

Ehun kasu EAEn
Eskola Jazarpenaren Nazioar-
teko Egunearen harira, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sai-
lak eskola-jazarpenari buruzko 
datuak eman ditu aste hone-
tan. 2019-2020 ikasturtean 
eskola-jazarpen gisa identifi-
katutako 100 kasu egon dira 
EAEko ikastetxeetan; hau da, 
Hezkuntza Saileko Ikuskari-
tzak aztertutako 795 kasuen 
%12,58.

Begoña Pedrosa Hezkuntza 
sailburuordeak eta Maite Ruiz 
hezkuntza ikuskari nagusiaren 
berbetan, kasu gehiago iden-
tifikatzen dituzte ez jazarpe-
na areagotu delako, gero eta 
sentsibilizazio handiagoa da-
goelako baizik: “datu horien 
atzean aurki daitekeen azal-
pen nagusia da, hezkuntza-ko-
munitatean eta gizartean, oro 

Bullyinga, 
ez da umeen 
kontua
Iazko ikasturtean 100 eskola jazarpen atzeman zituen 
EAEn Eusko Jaurlaritzak. Urtero gora egiten duen datua 
da, “sentsibilizazio handiagoa delako”, Hezkuntza 
saileko arduradunen berbetan, baina hor arazo bat 
dagoela erakusten du. Bullyinga edo eskola jazarpena 
umeen eta gazteen artean gertatzen da, baina arazoa ez 
da euren eremura mugatzen, gizarte osoak duelako zer 
egin eta zer esan gai horren inguruan.
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ZERRENDETAN izena ematea

Informazioa eta zalantzak: 943 20 09 18

har, bullying-arekiko gero eta 
sentsibilitate maila handiagoa 
dagoela, jazarpen kasuen go-
rakada baino gehiago”.

Aurreko ikasturteko datue-
kin alderatuta, aztertutako ka-
suen kopuruan igoera apala 
izan dela ikus daiteke (755etik 
795era egin du), baina ez da igo, 
neurri berean, jazarpen gisa 
baieztatutako kasuen kopurua: 
96 kasutik 100 izatera igaro 
baitira. Beraz, ehunekotan, az-
ken bi ikasturteetan jazarpen 
gisa identifikatutako kasuen 
kopurua egonkortu egin dela 
ikusi daiteke, beherakada oso 
apalarekin: 2018-2019 ikas-
turteko %12,72tik 2019-2020 
ikasturteko %12,58ra. Nabar-
mentzekoa da azken hamarka-
dan Hezkuntza Ikuskaritzak 
aztertutako kasuen kopurua 
hamar aldiz biderkatu dela 

(2008-2009 ikasturtean 75 
kasu izatetik, joan den ikastur-
tean 795 izatera). Hala ere, ez 
da gauza bera gertatu jazarpen 
gisa identifikatutako kasuen 
kopuruan: 39 kasutatik 100era, 
hamabi ikasturteko epe berean.

Ziberjazarpenaren erronka
Iazko ikasturtean atzeman-
dako eskola-jazarpen kasu 
gehienak Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzan gertatu 
ziren (63), eta gainerakoak. 
Lehen Hezkuntzan. Haur Hez-
kuntzan, ostera, ez zuten esko-
la-jazarpenik atzeman.

Hautemandako kasu gehie-
netan bazterketa soziala, era-
so fisikoa eta ahozko erasoak 
egon ziren, baina 25 haurrek 
ziberjazarpena ere jasan zu-
ten. Logikoa da pentsatzea 
pandemiaren eraginez azken 

urtean gehiago hazi dela gai-
lu digitalen erabilera, eta arlo 
horretan arreta berezia jarri 
behar dela uste dute Hezkun-
tza Sailekoek: “Ziberbizikide-
tza oso garrantzitsua da, eta 
aurreikusten ari gara forma-
kuntza intentsibo bat datorren 
ikasturteari begira hezkuntza 
komunitate osoari luzatuko 
zaiona, gure digitalizazio-pla-
naren barruan”.

Azken urteotan hazi den 
sentsibilizazioak asko lagun-
du du eskola-jazarpen kasuak 
atzemateko orduan, baina bai 
Eibarko Udaleko Gizartekin-
tzak bai Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak garrantzia 
ematen diote eskola-jazarpe-
na ondo identifikatzeari. “Zer 
den eta zer ez, nola egin behar 
zaion aurre, eta abar”, esan di-
gute Gizartekintzan.

Zentzu horretan lan handia 
dihardu egiten Hezkuntza Sai-
lak orain dela lau urte martxan 
jarritako Bizikasi eskola-jazar-
penaren aurkako eta biziki-
detza positiborako ekimenak.

Eskola-jazarpenari aurrea 
hartzea eta mozorroa kentzea 
du helburu, eta ikastetxeak 
eta ikasleak ahalduntzeko 
egiten du lan. Ikastetxe publi-
ko guztietan ematen du gaiari 
buruzko prestakuntza, baita 
itunpeko batzuetan ere; eta 
programen antolaketan eta 
materialen horniketan ekarpen 
handia egin du. Horrela, LHko 
3. mailatik DBHko 4. mailara 
arte, ikasleek jazarpena lantze-
ko eta jorratzeko material espe-
zifikoa dute, ikasle bakoitzak, 
bere heldutasun mailaren ara-
bera, bizikidetzaren garrantzia 
landu dezan.

Maialen Romerok irabazi du eskola-jazarpenaren aurkako logotipo-lehiaketa.
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>>> Hala ere, eibartarrek 1. 
Nazional Mailako euren mul-
tzoko bigarren postua esku-
eskura dute, jokoan sei puntu 
besterik ez daudenean bost 
puntuko aldea kentzen dio-
telako aurreko asteburuan 
24-20 euren borrero izan zen 
Ereintza Aguaplast taldeari. 
Kontuan izan behar da, gaine-
ra, liga amaitzeko falta diren 
hiru jardunaldietako bi Ipu-
rua kiroldegian jokatuko dire-
la. Eibarko kantxa gotorleku 
bihurtuta Fernando Fernan-
dezen mutilek ondo beteko 
lukete denboraldi amaiera-
ko helburua, igoera faserako 
sailkatzearekin batera. Dena 
dela, Errenterian jokatutako 
partiduan Eibar Eskubaloiko 
taldea atzetik joan zen beti 
markagailuan eta, Errente-
riakoei gol bakarrera gertura-
tuta ere, azken minutuetako 

5-2ko partzialak ondo erabaki 
zuen hain gol gutxi izan zuen 
neurketa Hierros Servando-
ren aldetik Mikel Zuloaga izan 
zen goleatzaile nagusiena, sei 
golekin.

Grupo Mecalbe kadete mai-
lako neskek lan ona egin zuten 
aurreko asteburuan eta, Urduli-
zen jokatutako lauren artekoan, 
hurrengo faserako txartela es-
kuratu zuten. Berango Urdu-

lizi 20-22 irabazita, Sinergia 
Oriorekin 11-27 galduta  eta San 
Adrianekin 21na berdinduta 
aurrera egitea lortu zuten es-
kuratutako bigarren postuari 
esker. B izeneko beste multzoan 
Kukullaga Etxebarri eta Carto-
najes Arregi Aloña Mendi sail-
katu ziren Euskadiko Koparen 
azken faserako.  

Batzarra hilaren 13an
Eibar Eskubaloi klubak urtero-
ko ohiko batzar orokorra egin-
go du maiatzaren 13an Arme-
ria Eskolako areto nagusian. 
Lehen deialdia arratsaldeko 
18:00etan hastekoa da. Ber-
tan, iazko denboraldiaren ba-
lantzea egingo da eta aurtengo 
aurrekontua aztertuko, beste 
puntuen artean. Ezohiko batza-
rra ere egingo da lehena amai-
tzerakoan, beste puntu batzuk 
aztertzeko.

H. Servandok amore eman 
zuen Ereintzaren aurrean

Avia Eibar Saskibaloia liderrago Donostian irabazi eta gero
>>> Gure herriko senior mai-
lako taldeak garaipen sendoa 
eskuratu zuen aurreko aste-
buruan Antigua Luberri B-ri 
44-56 irabazitako partiduan. 
Hori bai, neurketak bi fase ez-
berdin izan zituen: hasierakoak 
donostiarren aldeko emaitza 
erakutsi zuen eta, norgehiago-
kak aurrera egin ahala, eibar-
tarren aldeko beste aurpegia 
nabarmendu zelako. Partidua-
ren hasieran kostatu zitzaion 
martxa hartzea Eibarko tal-
deari, batez ere erasora begi-
rako jokoan, eta atsedenaldi-
ra bi puntu atzetik erretiratu 
ziren Aviakoak. Hirugarren 
laurdena aurrera zihoala piz-

tu zen Will Polancoren figura 
eta, 5-17ko partzialarekin, ei-
bartarrek bost puntu gainetik 
ekin zioten azken laurdenari. 
Dena dela, hor ez zen neurketa 
erabaki eta, beste berdinketa 
baten ondoren, 2-11ko azken 
partzialak beharrezko lasaita-
suna eskaini zion Mikel Lekun-
berrik zuzentzen duen taldeari. 
Orain arte jokatutako partidu 
guztiak irabazita, Eibarko tal-
deak bere esku du denboraldia 
gorenean amaitzea; Ipuruan 
Oiartzun hartuta izango du 
horretarako azken mugarria, 
baina hori ekainean izango da 
(tartean entrenamenduetan 
saiatu beharko dira jokalariak). 

Avia Eibar Saskibaloiko ha-
rrobiko beste lau taldeek amore 
eman behar izan zuten aurreko 
asteburuko partiduetan. Junior 
mailan, mutilen taldeak 44-68 
galdu zuen Antigua Luberri li-
derrarekin, eta neskena 56-21 
makurtu zen Mondragon Uni-
bertsitatearen aurrean. Kadete 
mailako taldeen debutean, bes-
talde, Donostiako Easo Igeldo 
eta CD Internacional eibarta-
rrak baino gehiago izan ziren bai 
mutilen zein nesken mailetako 
norgehiagoketan. Asteburu ho-
netan ere partiduak izango di-
tuzte talde biek bihar: neskenak 
Ordizian 09:15ean eta mutile-
nak Irunen 16:00etan.

>>> Aurreko asteburuan bi 
derbi jokatu ziren Unben gure 
herriko foballeko bi klub ho-
rietako ordezkarien artean. 1. 
Erregional mailako partiduan, 
tentsioaz bizi izan zen norge-
hiagokan, Eibartarrak-ek 4-0 
irabazi zion Urkiren bigarren 

taldeari. Alex Ugarteburu, Jor-
ge Martinez, Ayoub Samadi 
eta Pedro Valerio izan ziren 
Ana Rodriguez eta Isaac Gon-
zalezek zuzentzen duten tal-
dearen goleatzaileak. Emaitza 
horrekin bigarren postuan ja-
rraitzen dute, Lazkao liderra-

rengandik puntu bakarrera. 
Jubeniletako 1. Mailan, bes-
talde, Eibartarrak A Urkiren 
bigarren taldea baino gehiago 
izan zen (2-1).  

Erregional Gorengoen mai-
lan Urkik bigarren jarraitzen 
du sailkapenean, Ilintxaren-

gandik puntu bakarrera, azken 
jardunaldian euren artean jo-
katutako partiduan hiruna ber-
dindu ondoren. Paul, Lander 
eta Jongar izan ziren Urkiko 
goleatzaileak. Bihar Soraluze 
hartuko dute Unben 15:30ean 
hasiko den partiduan.

Eibartarrakeko ordezkariak nagusi Urkikoen aurrean

Harrobia artxiboko irudian.

Kadete mailako Grupo Mecalbe Euskadiko Kopako azken fasean izango da.
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>>> Waterpoloko Euskal He-
rriko Ligan sailkapeneko azken 
postuan dagoen Easo ez zen 
aurkaria izan Urbateko gizo-
nezkoen talde nagusiarentzat. 
Azken jardunaldiko 20-2ko 
horrekin eibartarrek berdin-
duta amaitu dute Waterpolo 
Donostirekin sailkapeneko go-
renean; hala ere, donostiarrak  
izango dira Espainiako Txapel-
ketara igotzen ahaleginduko 
direnak, Orbeako igerilekuko 
neurriengatik Urbatekoek ezin 

direlako igo eta 3. mailako Es-
painiako txapelketa jokatzea-
rekin konformatuko beharko 
direlako.

Urbateko emakumezkoen 
taldeak ere garaipen erraza lor-
tu zuen Gasteizen, Mendizorro-
tzan Lautadari 2-13 gailenduta, 
eta sailkapeneko bigarren pos-
tuan dago 3. mailako Espainia-
ko txapelketan. Gizonezkoen 
bigarren taldeak, bestalde, ez 
zuen asmatu azken asteburuan 
eta aurkari ahulagoaren au-

rrean kale egin zuen, 11-10 gal-
tzeko. Portugaleteko Nautika B 
taldeari 1-6 irabazten joan eta 

gero, azken laurdenetan egin-
dako akatsek ezusteko amaiera 
ekarri zioten neurketari. 

Garaipen errazak lortu 
zituzten Urbat waterpoloko 
talde nagusi biek

>>> Horrenbestez, aro luze 
baten amaiera gauzatuko da 
ekainaren 30ean, kontratua 
amaitzen den egunean. Ba-
dira hamar urte Garagarzak 
oraingo ardura hartu zuela, 
aurretik beheko mailetako en-
trenatzaile eta koordinatzai-
le izan eta gero, tartean lehen 
taldeko bigarren entrenatzaile 

ere jardunda. Mutrikuko kirol-
zuzendaria aurretik hainbat 
klubetan izan zen entrenatzaile 
eta, Eibar FT-ko kirol teknikari 
lanean jardun izan duen azken 
hamarkadan, Ipuruako klubak 
2. B mailatik 1. mailara egin 
du jauzi, hasierako denboral-
dietan Gaizka Garitanorekin 
igotzea lortuta eta azken sei-

retan Jose Luis Mendilibarre-
kin mailari eutsiz. Garagarza 
da une honetan Espainiako 1. 
eta 2. Mailan denbora gehien 
daramana kirol-zuzendari la-
netan klub berean. Berarekin 
batera, Mikel Martija idazka-
ri teknikoak ere ez du luzatu-
ko ekainaren 30ean amaituko 
zaion kontratua.

Fran Garagarza kirol-zuzendariak ez du Eibar FT-n jarraituko

20-2 nagusitu ziren Urbatekoak Donostiako Easokoen aurrean.
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Nolakoak dira ezinezko mun-
duak?
Erakusketan dagoen ezer ez da 
existitzen, ez behintzat bertan 
iradokitzen den bezala. Argaz-
kiak multzoka daude sailkatuta 
eta albo batean, adibidez, neu-
re basajaunak daude. Mendira 
joateko ohitura dut nire mise-
riak han lagatzera, zuhaitzek 
jaso dezaten, eta berritua etor-
tzen naiz. Horrela, han ikusten 
dudanarekin sentsazio ezberdi-
nak irudikatzen ditut argazkie-
tan, pareidoliak (irudi aleatorio 
batean itxura ezaguna duten 
irudiak osatzeko gizakiok du-
gun joera azaltzeko erabiltzen 
den fenomenoa) izango bali-
ra bezala, eta horrela izenda-
tu ditut: Beldurra, Zaindaria, 
Satiroa, Miseria, Lo dagoena 
eta Ogroa.

Nola lortu duzu ikusten zenue-
na argazkian islatzea?
Argazkiek ez dute ia moldake-
tarik. Ilundu egin ditut baka-
rrik, zuek ikusteko nik ikusten 
dudana.

Beste argazki-sorta batean 
hostoak ikusten dira. Zer iru-
dikatu nahi izan duzu?
Behin hosto ustel bat aurkitu 
nuen eta hosto horrekin argazki 
guzti horrek egin ditut. Hos-
to bera erabiliz, errepikatzen 
eta toki batean eta bestean ja-
rriz, argazki ezberdinak egitea 
lortu dut. Argazki handienak 
‘Hiru Moirak’ du izena, greziar 
mitologian gizakien patuaren 
iruleen omenez. Horrela, hiru 
hosto ikusten dira, gaztetasu-

na, heldutasuna eta zahartza-
roa irudikatzeko. Beste argazki 
batean, hostoak erabiliz, he-
gazti baten forma osatu dut eta 
‘Ave fenix’ izena jarri diot; bes-
te batean dragoi bat eta Orion 
konstelazioa atzeman daitezke. 
Gainera, Donostian, Urumea 
ibai inguruan, proba bat egi-
teko jolasean hasi nintzen ka-
merarekin eta naiade (greziar 
mitologian, ur gezatako ninfa) 
antzeko bat irudikatu nuen.

Alboko multzoko argazkiek 
kolore biziak dituzte. Zer esan-
go diguzu horien inguruan?
Horrek konfinamenduaren sa-
soian egin nituen. Etxean egin-
dako argazkiak dira eta kolo-
reak ikusi nituenean pentsatu 
nuen: “Martera noa”. Horrela, 
espazioan bidaia egin nuen. Ve-
nusen bero gehiegi egiten zue-
nez, joan egin nintzen. Ilargitik 
pasatzerakoan Ripley tenien-
tea Alienarekin borrokan iku-
si nuen eta Martera alde egin 
nuen. Han oso ondo, martzia-
noekin. Gero, Jupiterrera joan 
nintzen esan zidatelako uniber-
tsoko jainkoek han dutela uda-
ko etxea, eta Thorren etxean 
egon nintzen garagardoa asko 
gustatzen zaiolako, niri bezala. 
Konturatu nintzen Jesukristo 
ez zegoela, oso gartxua delako, 
baina bere aita eta Mahoma 
han zeuden, zelatan. 

Azkenik, Argazkilaritza Maia-
tzean-en katalogoari azala 
jarri dion argazkia eta bere 
antzekoak daude. Zein isto-
rio dute atzetik?

Haizeak dira: hego-haizea, 
ekialdeko-haizea, ipar-haizea, 
sirokoa… Argazki bakoitzak 
bere istorioa du atzetik eta ikus-
learen imajinazioa martxan jar-
tzen dute. Gauza errealak dira, 
existitzen dira, baina beste zer-
baiten jatorri dira.

Oso teknika ezberdina erabi-
li dituzu. Gauzak probatzea 
gustatzen zaizu?
Bai. Batzuetan pentsatzen dut 
Marten bizi naizela (barreak). 
Badakit gauza hauek ez direla 
egiten eta baten batek pentsa 
dezake egiten ditudan argaz-
kiak haurrentzat direla, baina 

imajinatzea eta esperimenta-
tzea gustatzen zait.

Beste argazkilariek egiten 
dutena aintzat hartzen duzu?
Nik nire bidea jarraitzen dut 
eta besteen argazkiak gozatze-
ko besterik ez ditut ikusten.

Nola hartu duzu Portaleko ku-
pula azpian erakusketa egin 
ahal izana?
Leku zoragarria da, eta han-
dia! Gustora etorri naiz eta ni-
retzat azken erakusketa izango 
da seguruenik. 6-7 erakusketa 
egin ditut eta aspertzen ha-
sia naiz.

“Argazkiekin imajinatzea eta 
esperimentatzea gustatzen zait”
Marijose Cuelik ‘Ezinezko munduak’ izeneko argazki-
erakusketa antolatu du Portaleko erakusketa-aretoan, 
kupularen azpian. Argazkilari donostiarraren lanak 
ametsezko munduetara garamatza, argazkiak egiteko 
eta sentitzeko abilezia bereziarekin.

<<<  MARIJOSE CUELI  •  Argazkilaria  >>>
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Nolakoa da ‘A rapa das bestas’ 
tradizioaren inguruan egin 
duzun erreportajea?
XVIII. mendeaz geroztik Pon-
tevedrako La Estrada herri txi-
kiko Sabucedo auzoan uztai-
lean egiten den tradizio horren 
inguruko argazkiak dira, or-
dena jakin batean jarrita (jaia 
hasten den momentutik amaitu 
arte, moduren batean esanda). 
Rapa hiru egunetan egiten da 
eta, hasteko, familiak mendira 
doaz eta zaldi basatiak batzen 
dituzte, herrira jaitsi eta rapa 
egiteko. Gero, zaldiak ‘curroan’ 
(zaldiak biltzeko gunean) iza-
ten dituzte eta, han daudenean, 
jendeak, hiruko taldeetan, zal-
diak hartzen ditu tresnarik era-
bili gabe, eskuekin bakarrik.

Eta zaldia hartu eta gero, zer?
Kimak mozten dizkiote. Kon-
tua da, zaldiak mendian libre 
bizi direnez, rapa zaldiei bizka-
rroiak kentzeko, txertoa jartze-
ko eta kontrolatzeko erabiltzen 
dutela. Azken batean, zaldiak 
zaintzeko egiten den zerbait 
da. Beharrezkoa den tradizioa 
da niretzat.

Norenak dira zaldiak?
Santuarenak. Kondairak dio 
XVI. mendean Galizian izu-
rritea egon zela eta ahizpa bik, 
beldur asko zutenez, mendi-
ra jo zutela bizitzera. Orduan, 
San Lorenzori zin egin zioten 
gaixotzen ez baziren, zaldi eta 
behor bana eskainiko zizkio-
tela. Ahizpak ez ziren gaixotu 
eta zin egindakoa bete zuten, 

eta horrela, mendiak zaldi eta 
behor hauen oinordekoekin 
bete ziren.

Nola izan duzu argazkiak egi-
teko aukera?
Urte asko daramatzat oporre-
tan Galiziara joaten, han arba-
sorik ez dudan arren asko gus-
tatzen zaidan lurraldea delako. 
Behin, raparen inguruan egin 
nuen argazki bat hango egun-
kari batean azaldu zen eta ar-

gazkian agertzen den gizonaren 
arreba nirekin jarri zen kontak-
tuan. Orduan, argazkia eman 
nion eta bere etxera gonbidatu 
ninduen, rapa hurbiletik jarrai-
tzeko. Harrezkero harreman 
ona dut eurekin eta ia urtero 
joaten naiz.

Beraz, hainbat aukera izan di-
tuzu rapan argazkiak egiteko.
Bai, egun ezberdinetako ar-
gazkiak daude erakusketan. 

Argazki batzuetan, adibidez, 
laino moduko bat ikusi daiteke, 
baina ez da lainoa, zaldien be-
rotasunak igortzen duen lurru-
na baizik. Raparen momentu 
ezberdinen argazkiak egiteko 
aukera izan dut. Lehen egunean 
familiari argazkia egin nion eta 
mendira jo nuen eurekin. He-
rriko etxeetan emozio handiz 
bizi da jai hau eta familiako 
belaunaldi guztiek elkarrekin 
hartzen dute parte. Horrela, 
belaunaldiz belaunaldi ohitu-
rak bizirik jarraitzen du. Gero, 
zaldiak ‘curroan’ daudenean, 
hesiaren beste aldetik egiten 
ditut argazkiak, nahiz eta ba-
rruan sartzeko gonbitea egin 
didaten. Barruan sartzea ez da 
txantxa!

Argazkiek nolabaiteko indar 
basatia dute.
Beno, indar asko eduki behar 
da zaldi basati bat hartzeko, 
indar handia duen animalia 
delako. Toki askotan egin dut 
erakusketa hau eta, egia esan, 
jendeari gustatu egin zaio.

Baita Galizian ere?
Bai, han ere. Gero, Katalunian, 
Donostian, Bergaran eta beste 
hainbat tokitan egon da.

Orain, Eibarren dago ikusgai 
Argazkilaritza Maiatzean eki-
menaren barruan. Zer irudi-
tzen zaizu?
Eibarren argazkilaritza-lehia-
ketetan egon naiz, epaimahai-
kide izan naiz eta aspaldi eza-
gutzen dut Jose Luis Irigoien. 
Ilusioa egin dit nirekin gogo-
ratu izana.

Argazki-mota jakin bat egitea 
gustatzen zaizu ala probatzea 
duzu gustoko?
Argazki-mota ezberdinak egi-
tea gustatzen zait. Argazki mi-
nimalistak egiten ditut, pai-
saiak, naturako argazkiak… 
Argazkilaritza denbora-pasa 
da niretzat. Hori bai, ez zait gus-
tatzen erretratoak egitea, erre-
tratoa egiten diozunari argazkia 
inoiz ez zaiolako gustatzen.

“Denetariko argazkiak 
egitea dut gustoko, 
denbora-pasa da niretzat”
Cuelik bezala, Javier Ortizek ere argazki-erakusketa du Portaleko erakusketa-aretoan 
gaur hasi eta hilaren amaierara arte, baina bere argazkiak beheko aldean daude, 
atetik sartu eta ezkerretara joz. ‘A rapa das bestas’ izena du bere erakusketak,  
Galizian egiten den jai famatuaren lekukotza ekarriz.

<<<  JAVIER ORTIZ  •  Argazkilaria  >>>
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Gure Herria auzo-elkarteak 
70ko hamarkadan argitaratu 
zuen aldizkariaren ale batzuk, 
haren Estatutuak eta beste agi-
ri batzuk digitalizatu ditu Ego 
Ibarra batzordeak. Azaldu du-
tenez,“Gure Herria elkartea 
1976an legeztatu zen eta hel-
buru nagusi hauek zeuzkan: 
bere lurralde-eremuaren kultur 
maila, maila morala, soziala eta 
zibikoa goratzea. Eta, beste as-
koren artean, betekizun hauek: 

herri-intereseko obrak egitea 
sustatzea; haurtzaindegiak 
egitea; hitzaldiak antolatzea; 
kooperatibak sortzea; inguru-
mena zaintzea, eta abar luze 
bat”. Gure Herria aldizkariak, 
batik bat, Eibarko herritarren 
eta herriaren arazoak eta kezkak 
jasotzen zituen, “baina ez zien 
muzin egiten sasoi korapilotsu 
hartan pil-pilean zeuden beste 
gai batzuei (euskararen ofizial-
tasuna, hezkuntza, politika…)”. 

Gure Herria elkartearen 
aldizkari eta agiri batzuk 
digitalizatu ditu Ego Ibarrak

Nolako Hansel eta Gretel aur-
kituko ditugu egokitzapen 
honetan?
Klasikotik paralelo joaten saia-
tu gara, baina ipuin klasikoak 
elikadura osasuntsuaren aldeko 
aldarrikapena egiteko hainbat 
osagai zituela ikusten genuen 
eta hortik jo dugu. Kasu ho-
netan, Hansel eta Gretel Juan 
Mari izeneko sukaldari famatu 
baten seme-alabak dira. Juan 
Marik jatetxea du, baina mun-
duko errezeta-liburu guztiak 
desagertu egiten dira eta sukal-
dariek ezin dute kozinatu. Ja-
tekorik eman ezin duenez, ezin 
ditu gastuak ordaindu eta ban-
kuak jatetxea kentzen dio. Han-
selek eta Gretelek bankuarekin 
berba egitera joatea erabakitzen 
dute eta basoa pasa behar dute 
hara heltzeko. Diotenez, basoan 
karameluzko sagarrak ematen 

dituen zuhaitz bat dago eta sa-
garretako bat dastatzen duena 
betiko desagertzen da. Umorez 
zipriztindutako antzezlana da 
eta bai umeek bai helduek oso 
ondo pasatzen dute.

Klasiko bat egokitzean, nola 
aurkitzen duzue oreka ipuin 
originalaren eta berritasu-
nen artean?
Jatorrizkoaren gaia ez dugu 
asko errespetatu. Tamalez, hau-
rrentzako zuzenduta dauden 
obrek asko hartzen dute klasi-
koen izenburuetatik eta, beste 
izenburu batekin joanez gero, 
ez genuke horrelako harrera-
rik izango. Hansel eta Gretel 
aitzakia komertziala da jendea 
antzerkira eramateko.

Umorezko antzezlana da, bai-
na badu mezurik?

Gure asmoa beti izaten da erre-
flexioa piztea. Kasu honetan 
elikadura osasuntsuaren alde-
ko aldarrikapena egiten dugu, 
beti moralinatik kanpo. Erraz 
ikusten den antzezlana da, ar-
tifiziorik gabea. Argia eta soi-
nua bakarrik erabiltzen ditu-
gu eszenografian, eta jendeak 
irudimena lantzen du.

Umeek eta helduek oso ondo 
pasatzen dutela diozu. Garran-
tzitsua da horrelako antzez-
lanez elkarrekin gozatzea?
Duda barik! Talde bezala an-
tzerkia egiten hasi ginenean 
argi genuen, egungo marrazki 
bizidunek egiten duten bezala, 
familia giroan ikusteko modu-
ko lanak egin behar genituela. 
Giro polita sortzen da, umeek 
helduei galdetzen dietelako 
zer ikusi duten edo zer iruditu 

zaien, eta oso elkarrizketa inte-
resgarria sortzen da hor. Orain 
dela gutxi Malagan izan ginen 
eta gurasoek idatzi ziguten esa-
nez umeek asko barneratu zu-
tela mezua; obratik irten eta ez 
zutela karamelorik jan nahi. 
Hala ere, Eibarko saiora ikas-
tetxeetako haurrak bakarrik 
joango dira, guraso barik.

Hiru aktore daude taula gai-
nean, baina hiru dira pertso-
naiak?
Ez, pertsonaia gehiago dau-
de antzezlanean. Aktoreek lan 
ikaragarria egiten dute, 50 mi-
nututan ez direlako eszenato-
kitik irteten. Jantziak aldatu 
gabe eta espazio hutsean lan 
eginda, lortzen da publikoak 
oso ondo ulertzea zein per-
tsonaia egiten ari den aktore 
bakoitza.

“Umorez zipriztindutako 
antzezlana da Hansel eta Gretel”

ANARTZ ZUAZUA • ANTZERKIGILEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Borobil Teatroa antzerki-taldeak ‘Hansel eta Gretel’ klasikoaren egokitzapen bat 
ekarriko du hilaren 18an, 15:00etan, Coliseora. Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako 
ikasleei zuzenduta dago saioa, baina Anartz Zuazuak zuzendutako lana umeentzako 
zein gurasoentzako da. Eta barre egitekoa, barre asko egitekoa!
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Dantzaren transmisioaren inguruko topaketa antolatu dute 
biharko Eibarren: “Dantzan Ikasi Topaketak” izenburuari 
jarraituta, egun osorako egitaraua prestatu dute. Antola-
tzaileen berbetan, “euskal dantzaren trasnmisioan erre-
minta berrien bilaketak hainbat modu eta helduleku sortu 
ditu. Bateko eta besteko lanketa eta ahaleginak komunean 
jarri nahi dira jardunaldi honen bitartez. Dantzaren trans-
misioan lanean diharduten zenbait aditu batuko ditugu ho-
rretarako haien esperientziak haien artean eta, bide batez 
gurekin, elkarbanatu ditzaten”. Topaketak Armeria Esko-
lan izango dira, 09:30etik 18:00etara. Parte-hartzea doan 
da, baina plaza mugatuak dira. Informazio gehiagorako edo 
izena emateko dantzan.eus helbidean sartu.

Gaur arratsaldean, 18:30ean 
zine-forum saioa egingo da 
Portalean, areto nagusian, Pa-
gatxa emakumeen elkartearen 
eskutik. Oraingo honetan Björn 
Runge zuzendariaren “La buena 
esposa” pelikula emango dute 
eta saioa dinamizatzen, beti be-
zala, Izaskun Rodriguez Elkoro arituko da. Antolatzaileek 
jakitera eman dutenez, “pandemia egoera hau dela eta, 28 
lagunek besterik ezin izango dute saioan parte hartu. Hori 
dela eta, pelikula ondorengo hizketaldira gelditzen direnek 
izango dute parte hartzeko lehentasuna”.

Aurreko barixakuan, apirilaren 30ean, ospatu zuten 
La Salle Eguna. Ikastetxetik adierazi dutenez, “iaz ez ge-
nuen elkarrekin ospatu eta aurten egoerara moldatu behar 
izan dugu. Olinpiadak amaituta, 2. Batxilergokoen agurrari 
ekin genion. Osasun-egoerak horrela eskatuta, ikasleek eta 
irakasleek baino ez dute parte hartu oraingoan, baina, hala 
ere, oso ondo atera da”.

Dantzan Ikasi Topaketak

Pagatxa elkartekoen zine-foruma

La Salle Eguna ospatu dute

Julen Blasco (Lehen irakurleak 
kategorian), Eider Rojano eta 
Aner Murillo (Irakurle aurre-
ratuak) eta Ander Sola (Super 
irakurleak) izan dira Juan San 
Martin udal liburutegiak an-
tolatutako Eibarko I. Liburu-
Tuber lehiaketako irabazleak. 
Kategoria bakoitzeko irabaz-
leak 75 euroko bonoa jasoko 
du Yraolagoitia liburu-dendan 
erabiltzeko. Antolatzaileen ara-
bera, ekimenak arrakasta izan 
du eta 27 ume eta gaztek hartu 
dute parte, 23 bideorekin. Par-
te-hartzaileek liburuak gomen-
datzen grabatutako bideoak 

Liburutegiaren YouTubeko 
kanalean ikus daitezke, hori 
baitzen helburua, ume eta gaz-
teen artean ikus-entzunezkoen 
bidez irakurketa sustatzea.

Aukeratu dituzte Eibarko 
I. Liburutuber lehiaketako 
irabazleak

Debegesako Turismo Sai-
lak Debabarreneko txokorik 
ederrenak ezagutzera emate-
ko lehiaketa antolatu du Ins-
tagram sare sozialean, maia-
tzaren 8tik 30era, biak barne. 
Antolatzaileek sare honen era-
biltzaileak eskualdeko txoko go-
gokoen argazkiak partekatzera 
gonbidatu nahi dituzte, “beti ere 
#Debabarrena traola erabiliz 
eta Debabarrena Turismoren 
Instagram kontua aipatuz (@
debabarrenatur)”. Parte hartze-
ko ezinbestekoa izango da Ins-
tagram kontua publikoa izatea. 
Bestalde, bakarrik argitalpen 
modura igotakoak onartuko 
dituzte lehiaketarako (“Insta-

gram Story”, “TV” edo “Reels” 
modukorik ez). Argitalpene-
tan kokapena jarri beharko da 
edo, bestela, testuan adierazi 
beharko da non den, “beti ere 
toki publikoetan egindako ar-
gazkiak izanik”. 

Baldintza guztiak betetzen 
dituzten argitalpenen artean 
Debabarreneko produktuekin 
osatutako bi sorta zozketatuko 
dira maiatzaren 31n. Irabazleak 
Instagram bidez jakinaraziko 
dira Debabarrena Turismoren 
kontuan. Bete beharreko bal-
dintzak eta bestelako informa-
zioa Debabarrena Turismoren 
webgunean kontsultatu dai-
tezke.

Eskualdeko txokorik ederrenak 
aurkitzeko lehiaketa Instagramen
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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Festa egarria Santa Kurutzen.  PERIKO IRIONDO
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BARIXAKUA 7

ZINE-FORUMA
18:30 “La buena esposa” peli-
kula eta hizketaldia. Portalean.

ZAPATUA 8

DANTZAN IKASI TOPAKETAK
09:30/18:00 Dantzan Ikasi 
Topaketak. Dantzaren transmi-
siorako lanketa eta proposa-
menak. Armeria Eskolan.
650 TONTORRAK
10:00 Urkizutik abiatuta, Kala-
muara igotzea, han 12:30ean 
talde argazkia egiteko.

ASTELEHENA 10

MOBILIZAZIOA
12:00 Elkarretaratzea, Eibarko 
Pentsionista Taldeak deituta. 
Untzagan.

MARTITZENA 11

SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara).  
Klub Deportiboan.
HARIXA EMOTEN
19:00 Idazlearekin Harixa 
Emoten: Anjel Lertxundi,  
“Gilles de Rais”. Portalean.

EGUAZTENA 12

ANTZERKIA
10:00 “Ameriketako bidaia” 
(Tanttaka Teatro). Doan  
(ikasleentzat). Coliseoan.

EGUENA 13

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

Maiatza 7 / 13
ERAKUSKETAK

Maiatzaren 30era arte:
ARGAZKILARITZA MAIATZEAN

S. ASENSIO, J. ORTIZ, J.A. 
GURRUTXAGA, M.J. CUELI 
(Portalean)

JAVIER P. FDEZ FERRERAS 
(Topaleku)

KLUB DEPORTIBOA 
(El Ambigú/Portalea taber-
nak)

JOSE LUIS TEJEDOR (Depor)

XLVII. GIPUZKOA SARIA 
(Untzagako jubilatu etxean)
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ZERBITZUAK

ESKELAK,  URTEURRENAK
ESKERTZAK...

jartzeko:

• Pablo Velasco Camara. 57 urte. 2021-4-28.
• Antonio Elordi Miragaya. 88 urte. 2021-5-5.

Hildakoak

• Ander David Perez Ruiz. 2021-4-13.
• Nur Alein Ali. 2021-4-23.
• Aitz Gesalaga Basurto. 2021-4-24.
• Danel Tena Motrel. 2021-4-25.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 7
EGUNEZ | Morgado (S. Agustin, 3)

ZAPATUA 8
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

ASTELEHENA 10
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 11
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

EGUAZTENA 12
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUENA 13
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

BARIXAKUA 14
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

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

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

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko
Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, MALEN!!! 
Astelehenian 5 urte 
bete zenduazen-eta! 
Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez!

Zorionak, EÑAUT!!! 
Martitzenian 10 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo haundi bat 
etxekuen eta, batez 
be, Ekhiren partez.

Zorionak, JULEN!!! 
Astelehenian 7 urte 
bete zenduazen-eta. 
Segi horren bezain 
alai eta zoriontsu!!! 
Patxo pottolua 
etxekuen partez.

Zorionak, MALEN, 
domekan 4 urte 
mando beteko 
dozuz-eta. Zure aitta 
eta amaren partez, 
segidu zaren moduan, 
gure etxeko erregiña 
zara-eta. 

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, OXEL, 
hillaren 5ian 8 urte 
bete zenduazen-eta. 
Segi horren jator eta 
alai!! Patxo haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez!!

Zorionak, JULEN!!! 
Martitzenian 5 urte 
egingo dozuz-eta. 
Patxo haundi bat, 
txapeldun. Etxekuen 
partez.

Zorionak, ITSASO, 
hillaren 5ian 9 urte 
bete zenduazelako! 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, CAROL, 
atzo 6 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
asko eta besarkada 
haundi bat asko maite 
zaittuen famelixaren 
partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 8an: 16:00
• 9an: 16:00

“Earwig y la bruja”
Zuzendaria: Goro Myazaki

1 ARETOA
• 8an: 16:00, 19:00
• 9an: 16:00, 19:00
• 10ean: 19:00

“Crónica de una tormenta”
Zuzendaria: Mariana Barassi

2 ARETOA
• 8an: 19:00 (antzokia)
• 9an: 16:00, 19:00
• 10ean: 19:00

“Una joven prometedora”
Zuzendaria: Ernerald Fennett

ANTZOKIA
• 8an: 16:00, 19:00 (2 aretoa)
• 9an: 19:00
• 10ean: 19:00

“Aquellos que desean...”
Zuzendaria: Taylor Sheridan

Zorionak, amatxo LEIRE (40) eta POL (2), 
anekdotaz betetako maiatzaren 5ian urtiak bete 
dozuez-eta. Izugarri maitte zaittuen famelixaren 
eta, batez be, Pello, Nile eta aitatxoren partez.

Zorionak, IKER, 
gaur 8 urte betetzen 
dozuzelako. Musu bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, Oihanen 
partez.

Zorionak, MARIA, 
hillaren 11n 7 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat eta 
ondo-ondo ospatu, 
ama eta aittaren 
partez.

Udaberriarekin batera, zeuon urtebetetziak 
ospatzeko gogoz! Zorionak, MANEX eta LIZAR, 
mosu haundi bana!!

Zorionak, ANDER, 
hillaren 11n 6 urte 
beteko dozuz-eta!! 
Zure famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, zure anaixa 
DANELen partez.
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1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai
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3.2. Errentan

4. LANA
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6. DENETARIK
6.1. Salgai
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6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

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

3. LOKALAK
3.2. Errentan
 • Garajea alokagai San Pion. Tel. 
652775746. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da arratsal-
dez nagusiak (ikastaro sozio-sanita-
rioa eginda) edo umeak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 
660542155.

 • Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak (ikastaro sozio-sanita-
rioa eginda) edo umeak zaintzeko. 
Tel. 631342098.

 • Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 617571210.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
688762615.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 
631729476.

 • Neska eskaintzen da garbiketak egi-
teko, sukaldari jarduteko eta nagusiak 
zaintzeko. Tel. 612223075. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Es-
perientzia eta erreferentziak. Tel. 
688862073.

 • Emakumea eskaintzen da etxeko gar-
biketak egiteko. Orduka. Esperientzia-
rekin. Tel. 626407923.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 651846389.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 655094780.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 
658398474.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 641376719.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Aurrez zuzendaitza-idazkaria 
izandakoa. Tel. 643565742. 

 • Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Externa. Baita astebu-
ruetan ere. Tel. 643584198.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko garbiketak egiteko. 
Tel. 602850826.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
(ikastaro sozio-sanitarioa egiten) edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Ordutegi zabala. Tel. 634856651.

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

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

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

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

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

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

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

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

 • LH, DBH eta Batxilergoko laguntza-
klaseak ematen ditut. 1-3 laguneko 
taldeak. Tel. 678937827.

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677 592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Udaberrirako bi abrigo mehe eta 
alaiak salgai, eurekin jokoa egiten 
duten lepoko eta belarritakoekin. Es-
treinatu gabeak. 150 euro bakoitza. 
Tel. 627325146

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






