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Eskutitzak Astean esanakEskutitzak Astean esanak

NEGARRAK URTEN.-  Malkua irten. Gaztelerazko ‘saltar las lágrimas’. “Negarrak urten etsan 
pelikuliaren amaieran”. 
NEGARTI.-  Sarritan edo errez negar egiten duena. Gaztelerazko ‘llorón’. “Ume negartixeri erregiak 
ez detse kopiñik be ekartzen”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Lengoaia inklusiboa eta emakumezkoen eskubideak gehienetan 
ez datoz bat. Zein herrialdetan dituzte emakumezkoek eskubide 
gehien? Azken batean, askotan gorrotatzen ditugun herrialde ka-
pitalistetan. Homosexual palestinarra baldin banaiz, ziur izan ho-
beto egongo naizela Tel Aviv-en Gazako franjan baino. Emakumea 
banaiz eta abortatzea nahi badut, hobe dut Washington-en bizitzea 
Caracasen baino. Horregatik, halako lengoaiaren jarraitzaileak 
inposizio eta betoen jarraitzaile bihurtzen dira; eurena erlijio bat 
besterik ez da, errealitatearen proba gainditzen ez duena. Inoiz ez 
dute konturik ematen".

ALEJO SCHAPIRE, kazetaria eta idazlea

“Binakako txapelketaren finala jenderik gabeko laugarrena da 
pandemia piztu zenetik. Zaleturik gabeko udak pilota egoera 
zailean laga dezake, aurrera jarraitzea zaila egiten delako egoera 
honetan. Baina ardura ez du sortzen pilota profesionalak bakarrik. 
Afizionatu, jubenil, kadete eta infantil mailetako pilotari gehienek 
ia ezin izan dute lehiatu iazko martxotik. Etxean sartuta egon eta 
gero, entrenatzen hasi ziren euren klubekin, baina ezer ez da au-
rrekoaren berdina izan; torneo pribatu gehienak ezin dira jokatu 
eta desagertu egin dira. Badira pilotariak hemendik joan eta beste 
lurralde batzuk ordezkatu dituztenak Espainiako txapelketetan. 
Eta hemengo klub askok zail dute euren pilotariei eustea. Badago 
pilotarien belaunaldi bat galtzeko arriskua”.      

JOSEBA LEZETA, kirol kazetaria

Eibar galaz jantziko da (beste behin)

Domekan, maiatzak 16, gure herria galaz jantziko da berriz ere; orain-
goan “opari” eder bat jasotzeko: III. Eibarko Hiria Sari Nagusia, Na-
zioarteko maila goreneko emakumezkoen txirrindulari-proba, UCI 1.1 
mailakoa. Munduko talde indartsuak etorriko dira Eibarrera, nor baino 
nor irabazlearen txapela eta maillot urdinaren bila. Bizi dugun egoera 
zailaren jakitun, eta arduraz jokatu nahian, Eibarko Txirrindulari El-
kartetik dei egin nahi dizuegu zuoi, zaletuoi: aurreko probetan egin izan 
duzuen moduan domekan ere streaming bidez jarrai ezazue lasterketa. 
Badakigu zaletuentzat txirrindulariei errepide bazterretik animatzea 
edo helmugako hesietatik txalo egitea bezalakorik ez dagoela, baina 
zentzuz eta arduraz jokatzeko unea bizi dugu. Memorial Valenciagan 
27.000 konexiotik gora egin ziren, eta domekan ere esfortzu handia 
egingo du gure elkarteak, lasterketak ahalik eta zabalkunde handiena 
izan dezan, eta gure herriaren izena mundu osoan barrena zabal dadin.

117 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute Arrateko helmugara 
iritsi aurretik mundu osotik etorriko diren 174 txirrindulariek. Sei 
txirrindulariz osatutako 29 talde guztira, horietako 4 Euskal Herrikoak, 
eta tropelean izango dira hainbat txapeldun, Anna Van der Breggen eta 
Annemiek Van Vleuten munduko azken bi txapeldunak, esaterako. 

Gure kaleak eta errepideak prest eta gogoz ditugu lasterketak hartze-
ko; zaletuak ere berdin, errepide bazterretik txirrindulariak txalotzeko 
gogoz, eta, gu Eibarziklismoa bere egoerarik puruenean, bere dimentsio 
osoan eta mugarik gabe eskaintzeko irrikitan. Baina, bitartean, eskertu 
eta aprobetxatu dezagun teknologiak streaming-aren bitartez gure 
eskura jartzen duen magia.

Goza dezagun.
JOXE ARANBERRI (Eibarko  Txirrindulari Elkarteko presidente-ohia)
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>>>  Milioi bat euro bideratuko 
du Udalak pandemiak eragin-
dako autonomoei eta enpresa 
txiki eta ertainei laguntzeko. 
Jon Iraola alkateak eta Ana 
Telleria Ekonomiaren Gara-
pen, Enplegu eta Berrikuntza-
ko zinegotziak martitzenean 
emandako prentsaurrekoan 
azaldu zituzten dirulaguntza-
ren nondik norakoak. Lagun-
tzak 1.500.000 negozio-zifratik 
beherako zenbateko garbia du-
ten eta COVID-19aren kalteak 
jasan dituzten autonomoei eta 
enpresei zuzendutakoak dira.

Dirulaguntza-lerro berria 
Udalak pandemiaren ondorio 
sozioekonomikoei aurre egiteko 
aurten onartutako Talka-Pla-
nean jasota dago. Azpimarra-
tu dutenez, xedatutako partida 
milioi batekoa da, baina behar 
izanez gero partida handituko 
litzateke “dirulaguntza jasotze-
ko baldintzak betetzen dituzten 
eskaera guztiei erantzuteko”.
Laguntza honen onuradunak 
Eibarren lokala irekita duten 
pertsona fisiko edo juridikoak, 
sozietate zibilak eta ondasun-

erkidegoak, COVID-19ari  aurre 
egiteko neurriengatik kaltetu-
takoak izango dira. 

Dirulaguntza Plan berri 
honetan bi lerro egongo dira. 
Lehenengoa herriko estable-
zimenduen titularrei aplika-
tuko zaie eta bigarrena ostala-
ritza-establezimenduetakoei. 
Dirulaguntzak eskatzeko epea 
irailaren 30ean amaituko da eta 
eskaerak elektronikoki egingo 
dira, www.eibar.eus udal web-
gunearen bidez. Informazio 
guztia bertan dago.

>>>  Udaletxera joan behar due-
nak Untzaga plazako aldetik, 
arkupeetan dagoen ateetako 
batetik (Atezaintzatik) sar-
tu beharko da aurrerantzean. 
Pandemiaren neurri murriz-
taileak direla-eta, azken hileo-
tan atzealdetik, Udaltzaingoa-
ren aldetik sartu behar izan da 
derrigorrez, baina aurreran-
tzean fatxada nagusiaren al-
detik izango da sarrera.

Atezaintzako atea behar den 
moduan seinaleztatu dute eta, 
bertan, sarreraren eta identi-
fikazioaren kontrola egingo 
dute. Udaletxetik irteteko, be-
rriz, Udaltzaingoaren aldame-
neko atea erabili beharko da. 

Bestalde, Pegorara doazenak, 
beti bezala, eraikinaren alda-
meneko atetik sartuko dira eta 
NAN izapidetzera doazenak 
ere Atezaintzatik sartu beharko 
dira, hitzordua baino 10 minu-
tu aurretik.

>>>  Gipuzkoako Udalek, to-
kian tokiko erakunde txikiek, 
landa-garapeneko elkarteek 
zein nekazaritza elkarteek eta 
kooperatibek eska ditzakete di-
rulaguntzak. Deialdia Landa-
Gipuzkoa ekimenaren barruan 
sartzen da eta, horren bitartez, 
laguntza ekonomikoa eman-
go da lehen sektorearen sus-
tapenarekin lotutako hainbat 

jarduketa gauzatzeko: kalita-
tezko nekazaritza produktuak 
merkaturatzea, makinak eta 
ibilgailuak erostea, nekazaritza 
zerbitzuak modernizatzea eta 
digitalizatzea eta beste hainbat. 
Eskabideak Aldundiaren egoi-
tza elektronikoaren bidez aur-
keztu ahal izango dira, https://
egoitza.gipuzkoa.eus webgu-
nearen bidez.

Autonomoentzat 
eta enpresa txiki eta 
ertainentzat dirulaguntza 
lerro berria deitu du Udalak 

Udaletxera sartzeko atea 
Untzagako aldera aldatu dute

950.000 euro bideratuko ditu  
Foru Aldundiak landa-garapenera

>>>  Greziako Lesboseko kanpalekuan dauden errefuxiatuen alde 
lanean diharduen Zaporeak Elkarteak esker ona erakutsi dio ...eta 
kitto! Euskara Elkarteari. Atzo, eguena, …eta kitto!-k Urkizun 
dituen lokaletara etorri ziren antolatzaileak bisitan eta eurekin 
egindako elkarlana eskertzeko plaka bat eman ziguten. Besteak 
beste, janaria biltzeko egin duten azken kanpainan kolaboratu 
du …eta kitto!-k aurreko urteetan egindakoaren bidetik. Azken 
kanpainan 8.000 kilo elikagai bildu zituen Zaporeak elkarteak 
Debabarrena eskualdean.

Zaporeak elkarteak …eta 
kitto! Euskara Elkarteari 
esker ona erakutsi dio
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>>>  Asteburuetan ordena pu-
blikoa bermatzeko Ertzaintzak 
eta Udaltzaingoak martxan ipi-
niko duten planaren berri eman 
die alkateak bozeramaileei. Au-
rreko asteburuan herriko hain-
bat tokitan gertatu ziren jende-
pilaketak eta botiloiak ikusita, 
horrelakorik ez errepikatzeko 
neurriak hartuko dituzte eta, 
besteak beste, asteburuetan Er-
tzaintzak eta Udaltzaingoak 
beraien patruilak indartuko di-
tuzte, “jende-pilaketak gerta 
daitezkeen puntuetan, jendeari 
alkohola edatea eragozteko”. 
Bestalde, zapatu goizaldean he-

rrian zehar 11 edukiontzi erre 
zituztela eta, Ertzaintzatik fro-
gak jasotzen eta ikerketa egiten 
ari dira, edukiontziak nortzuk 
erre zituzten argitzeko asmoz. 
Alkateari jakinarazi diotenez, 
gertaerak talde antolatu batek 
prestatu eta egindakoak dira.

Aipatutakoez gain, Boze-
ramale Batzordeak adieraz-
pen instituzionala egingo du, 
“herritarrei erantzukizunez 
jokatzea eskatzeko eta, alar-
ma-egoera amaitu arren, in-
darrean dauden neurriak 
betetzearen garrantzia gogo-
rarazteko”. 

>>>  Errebal Plazia gune be-
rrian garaje-plazaren bat es-
katzeko epea apirilaren 30ean 
amaituta, onartutakoen eta 
baztertutakoen behin-behineko 
zerrendak  jakitera eman dira. 
288 eskaera onartu dira eta, 
guztira, 101 aparkaleku-plaza  
daude. Beraz, hemendik aurre-
ra hasiko da jaso diren eskaeren 
artean garajeak adjudikatzeko 
prozesua. Zerrenda horien aur-
ka alegazioak aurkezteko epea 
maiatzaren 19an amaituko da.

Zerrendak osatu ondoren, 
hemendik aurrera prozesuaren 
beste fase bat hasiko da, pres-
tatzen ari diren garaje-plazak 

adjudikatzean amaituko dena, 
ekainaren erdialdetik uztaila-
ren hasierara bitartean gutxi 
gorabehera. Horrela, onartuta-
ko eskaerekin, laster -maiatza 
amaieran- egingo da garajeak 
adjudikatzeko zozketa. Zoz-
ketatuko diren 101 garaje-pla-
zak emakida-araubidean ad-
judikatuko dira, 50 urterako. 
Bestalde, eta aurreikuspenen 
arabera, Errebalgo funtzio ani-
tzeko eraikineko eta kultur eki-
pamenduko lanak maiatzaren 
31rako amaituta leudeke, “bai-
na baliteke egun gutxi batzuk 
atzeratzea azken ukitu batzuk 
egiteko”.

Ertzaintzak eta Udaltzaingoak 
patruilak indartuko dituzte

288 eskaera onartu dira Errebalen 
garaje-plazaren bat eskuratzeko
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Espetxe politikaren kontra 
igo ziren Eibartik Kalamuara

>>>  Fronte Polisarioaren so-
rreraren 48. urteurrena dela 
eta, azken egunotan Marokoko 
okupatzaileek errepresioa area-
gotu dutela salatu dute hain-
bat GKEek eta, Eibarren bizi 
diren sahararrek, indarkeria 
horren kontrako ekitaldia egin 
zuten eguaztenean. Sahara oku-
patuan ari den Equipe Media 
erakundearen arabera, Maro-
koko indarrek Babozid Lbaihi, 
Codesa_SO Saharako giza es-

kubideen elkarteko presiden-
tea, eta Salek Baber eta Khalid 
Boufraioua ekintzaileak bahitu 
zituzten astelehenean, Bojador 
hirian, 170 egun baino gehiago 
etxean atxilotuta dagoen Sul-
tana Jayaren etxean. Salatu 
dutenez, hiru aktibistak basa-
mortuan askatu zituen poliziak, 
“tratu txarrak” eman eta gero. 
Diotenez, urteurrenerako ipini 
dituzten bandera sahararrak 
kentzea da poliziaren asmoa.

Marokoko indarkeriaren 
areagotzea salatu dute sahararrek

>>>  Eibarren eta inguruan bizi 
diren kolonbiarrak Untzagan 
elkartu ziren aurreko asteko 
eguenean, Kolonbian gerta-
tutako istiluengatik protesta 
egiteko eta hango herriari el-
kartasuna adierazteko. Orain 

dela pare bat aste piztu ziren 
liskarrak, Ivan Duque presi-
dentearen Gobernuak ezarri 
nahi zuen zerga erreformaren 
kontra zeuden kolonbiar asko 
kalera irten eta poliziak tiroz 
erantzun zuenean.

Kolonbiako istiluengatik protesta 
egin zuten Untzagan

>>>  Lau hilabeteko eten ba-
ten ostean, maiatzean berriz 
hasi dira eguenetako enkarte-
ladak. Antolatzaileen berbetan, 
“oraindik 210 euskal preso po-
litiko ditugu espetxean eta be-
raien etxeratzea eskatzen dugu, 

berandu baino lehen. Ostegu-
nero, 10:30ean Untzagan. Hi-
labeteko azken astean izan ezik, 
ostiralean egiten baitira Sarek 
antolaturiko ekimen bereziak. 
Animatu eta parte hartu, denok 
batera presoak etxera!”.

Eguenetako enkarteladak bueltan

>>>  Euskal Herri osoan zehar, milaka lagunek egin zuten bat 
Sarek antolatutako 650 tontorrak igotzeko erronkarekin zapa-
tuan. Eibartik animatu zirenetako batzuk Urkizutik irten ziren 
goizean, Kalamurako bidean, eta igotzen joan ahala argazkiak 
egin zituzten Illordon, Akondian, Galdaramiñon eta Topinburun. 
Talde osoaren argazkia, berriz, Kalamuan atera zuten, eguerdian.

>>>  Maiatzaren 6an bete ziren 
15 hilabete Zaldibarko zabor-
tegia amildu zenetik eta, hon-
damendia gogoan, Elgetan, 
Ermuan, Etxebarrian, Zaldi-
barren eta Zallan mobilizatu 
ziren. Zaldibar Argitu platafor-
matik adierazi dutenez, “ger-
tatutako guztia argitu beharra 
exijitu dugu, Joaquin Beltran 
aurkitzea ezinbestekoa dela az-
pimarratuz”. Hil honetan “az-
ken eremu beroan” bilatzen ha-
siko direla entzunda, kezkatuta 
daudela gaineratu dute.

Hondamendia 
gogoratzeko 
ekitaldiak
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Datorren maiatzaren 25ean, 
martitzena, …eta kitto! Euska-
ra Elkarteak paperezko bitxiak 
egiteko tailerra antolatuko du 
Illunabarrian programaren ba-
rruan. Agara Agirre bitxigileak 
emango du ikastaroa. “Azken 
urteotan papera berrerabiliz 
sorturiko objektuak gero eta 
gehiago dira. Izan ere, pape-
rak, material gisa, eraikitzeko 
sekulako aukerak eskaintzen 
ditu eta egunerokotasunean 
eskura dugun materiala da”, 
diosku. Tailerrean papera be-
rrerabiliz bitxiak egiteko dau-
den aukerak ezagutuko dituzte 
parte-hartzaileek. “Paperezko 

bitxien mundura hurbilduko 
gara artista ezberdinen lanak 
ezagutuz. Teknika tubularra 
ere ezagutuko dugu eta, ondo-
ren, teknika erraz horren bidez 
bakoitzak bere paperezko lepo-
koa sortuko du”. Ez da aurrez 
inongo ezagutzarik izan behar, 
“jolasteko gogoa besterik ez”, 
esan digu Agarak.

Agara Agirrek diseinu garai-
kidea eta artisau teknikak uztar-
tzen ditu. Egunero erabiltzeko 
bitxiak edota bitxi artistikoa-
goak egiten ditu, lan eta pieza 
guztien prozesua eskuz eginez. 
Donostiako Easo Politeknikoan 
egin zituen bitxigintza-ikaske-

tak eta ikasitakoa praktikan 
jartzeko aukera izan zuen Po-
loniako tailer txiki batean. Or-
duz geroztik gelditu gabe dabil: 
autore-bitxigintzaren inguruko 
nazioarteko erakusketetan har-
tu du parte Madrilen, Oporton, 
Parisen, Bartzelonan… eta bi-
txigintzako azoketan Amster-
damen eta Milanen.

Ikastaroa 18:00etat ik 
20:00etara izango da Arrate 
Kultur Elkartean. Aforoa mu-
gatuta egongo denez, izena al-
dez aurretik eman beharko da 
(943200918 edo elkartea@
etakitto.eus). Izen-emateak                   
3 euro balio du. 

Papera berrerabiliz bitxiak sortzeko ikastaroa

Handiro agurtu zituzten mar-
titzenean aurtengo literatur 
tertuliak. Anjel Lertxundi izan 
zen azkeneko saioan gonbi-
datu, Orioko idazlearen “Gi-
lles de Rais” liburua izan baita 
tertuliakideek irakurri duten 
azken liburua. Ikasturtean zor-
tzi liburu irakurri dituzte guz-
tira: Alfontso Gartziandiaren 

“Itsu kolpeka”, Txema Garcia-
Vianaren “Pentaedroa”, Mad-
di Anne Txoperenaren “Ene 
baitan bizi da”, Erika Elizari-
ren “Zendabalitz”, Joxean Agi-
rreren “Nobela errealista bat”, 
Oihane Amantegiren “Ibaier-
tzeko ipuina”, Pello Lizarralde-
ren “Argiantza” eta martitze-
neko azkena. 

Aste honetan banatu dira SD 
Eibar Fundazioak eta …eta ki-
tto! Euskara Elkarteak elkarla-
nean argitaratu dituzten kirol-
posterrak. Ikastetxe, euskaltegi, 
hezkuntza-zentro, kirol-ins-
talazio eta tabernetan banatu 
dituzte. Aurreko astean aldiz-
kari honetan bertan kaleratu 
zen “Foballa” izenekoa; aste 
honetakoan, berriz, “Kirolak” 
deritzona duzue eskura. Eus-

kararen erabilera sustatzeko 
helburuarekin bat eginik ekin 
zioten elkarlanari Eibar Funda-
zioak eta …eta kitto!k eta hila-
beteetako lanaren emaitza dira 
posterrak.

...eta kitto!-ren otarra
Aurreko astean egin genuen 
bezala, gaur ere, barixakua, 
kalean izango gara 18:00eta-
tik 20:00etara, sanjuanetako 
otarrerako rifak saltzen. Euro 
baten truke 500 euroko otar 
ederra irabazteko aukera izan-
go duzue.  Animatu eta eske-
rrik asko!

Harixa Emoten literatur tertulien 
azkeneko saioa

Kalean dira dagoeneko “Foballa” 
eta “Kirolak” horma-irudiak
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Mezara Eibarrera. 
Arratera jaietan, 
San Isidro 
egunetan

Dominga Arrillagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Dominga Arrillaga 
Arrillaga
(1931) 

Erromeria, Aginagan (1954), dorre berriaren inaugurazio egunean. INDALEZIO OJANGUREN FONDOA

Mezara Eibarrera jaisten ziren. Lastoz 
egindako zuziak erabiltzen zituzten: 
lastargiak. Nolakoa zen kontatzen du. 
Arratera ere igotzen ziren baina jaietan, 
San Isidro egunetan... halako egun 
berezietan. Arrate egunean jendea erruz 
igotzen zen. Hiru edo lau korro egoten 
ziren erromerian.

“Gu Arratera mezetara ez, gu kalera juten giñan mezetara. San Andresera, goizeko mezetara. 
Goizago, gaiñera! [Ze ordutan?] Zazpietako mezetara. Ta illun zeguanian, linternarik eta ez zan 
egoten erdixetan ta lastazaua (…) [Zelan egitten zenuten?] Lastazaua? Garixa batzen zan ta ha-
rekin egitten zan, jotakuan lastua egoten zan, lotu, ta eman su (...) Garia, hola, luzia izaten zan ta, 
holan, bi tokitan lotuta. Ta asko irauten zeban suak! Argi haundixa egitten zeban, gaiñera! Ipiñi 
holan (besua altxatzen dau) ta argi haundixa (...). Ta hamendik kalera juteko bat ixotuta ta beste 
bi hartu galtza artian ta bat erretzen zanian sua emon bestiari ta hala [Arratera be igoko ziña-
zien…] (...). Arratera oiñez ba Arrateko jaixetan, San Isidro, Arrate Eguna, gero kofradixa eguna 
be egoten zan, ta holaxe [Arrate eguna zelakua izaten zan?] Orduan be jende asko, dana oiñez, ta 
diferentia izaten zan (…) Nik ez dakit zergaittik, jendia juten zan, baiña… beldurgarri jentia juten 
zan! Ta han bai egoten ziren korruak [Erromerixan?] Hiru edo lau korro egoten ziran, soiñujo-
liakin ta dana. Arraten jentia izaten zan beldurgarrixa...”.

Elgoibarren jaio zen Goikoetxe baserrian. 13 urte zituenean 
Idotorbe (San Pedro) auzoko Armasio baserrira joan zen neska-
me, Elgoibarrera bertara. Gero 19 urterekin Eibarko Mandio-
laazpikoa baserrira joan zen neskame eta bertako seme batekin 
ezkondu zen, 21 urte zituenean. Bertan bizi izan da harrezkero. 
Batez ere Eibarko kontuak aipatzen ditu, baina Elgoibarko hiz-
kera gorde du.

ibartarrene
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Felisa Urzuriagari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Felisa Urzuriaga 
Ugarteburu
(1928 – 2014) 

Aginagatik 
Arratera letanian. 
San Isidro egunean 
giro hobea

“[Nundik esan dozu urtetzen zala letania] Agiñagatik, Agiñako elizatik. [Baiña Don Pedro urte-
tzen zan bertatik edo…] Ez, ez, Agiñako abadia. [Eta gero basarrikuak bertan alkartzen ziran edo 
batzen juaten ziran?] Batzen juten zirala pentsatzen dot. Ni juten nintzen ba neure etxetik, ezta? 
Neure basarritik. Baiña handik etortzen zan kuadrillia (...). Politta egoten zan Arraten, eh! Elizki-
zuna, mezia kantau ta gero prozesiñua, Amabirjiñiakin [Oingotxe modokua da prozesiñua?] Bai, 
igual samarra. Baiña oin be letania egunian egitten da prozesiñua, eh! (...) [Baiña bertan Arra-
ten] Bertan Arraten, bai. [Erromerixarik eta egoten ziran, Arraten?] Ez dakit, letania egunian 
zeozer egoten zala, baiña ez dakat holan goguan… San Isidro eguna gehixago zan. San Isidro egu-
nian zelan egoten ziren, fiestak, probak eta gauzak, orduan erromerixa hobia egitten zan. Jende 
gehixago batzen zan”.

Eibarko Gorosta auzoko Nebera baserrian jaio zen 1928an. 
Santakurutzeko eskolan ibili zen. Gerra garaian “Itturruazpi-
kua” (Iturraobekoa) baserrian pasa zituzten sei hilabete.

Aginaga auzoko abadea joaten zen 
letania buru eta Arratera arte joaten 
ziren; bidean baserritarrak batu egiten 
zitzaizkien. San Isidro egunean letania 
egunean baino jai giro hobea egoten zen 
Arraten.

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

hotana

Txomin (Domingo Zenarruzabeitia) pultsulari eta harrijasotzailea, Arraten (1948). Ezkerreko 
argazkian, eskuinean, mikelete bat. INDALEZIO OJANGUREN FONDOA.
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Pagatxa emakume taldea 
1993an sortu zen, gizarte 
eta kultur alorreko jar-

duerak antolatzeko asmoare-
kin. 500 bazkide inguru dira 
gaur egun eta era askotako 
ekintzak antolatzen dituzte: 
ingeles ikastaroak, irakurke-
ta eta idazketa tailerrak, zine-
foruma, irteerak, bidaiak… 
“Ekintza kulturalak egiteko 
eta denbora tarte atsegina pa-
satzeko sortu genuen taldea, 
baina egindako guztiak asko 
balio izan digu emakume be-
zala ahalduntzeko”, Arrate Itu-
rralde Pagatxako kideak esan 
digunez.

Gauza asko egin eta lortu di-
tuzte, baina errutina batean 
sartu direla uste dute Pagatxa-
koek. Horrela, ‘Pagatxa mu-
gimenduan’ prozesua abiatu-
ko dute, “elkartea berritzeko, 
gauza berriak egiteko eta jende 
berria sartzeko asmoz”, diosku 
Iturraldek.

Berritze-prozesua hastea 
beharrezkoa dela uste dute, 
baina egindakoa ahaztu ba-
rik. “Indar handiarekin hasi 
ginen, zerotik, eta gauza asko 

egin ditugu”, Iturralderen us-
tez. Gizartea aldatu egin da, 
mugimendu feminista asko 
indartu da eta Pagatxak aldea 
igarri du. “Gazteek demaseko 
bultzada eman dute”, dio Itu-
rraldek. “Nik azpimarratuko 
nuke Pagatxa moduko elkar-
teek zabaldu diotela bidea gaur 
egungo egoerari”, diosku Pa-
gatxak prozesu berri honetan 
bidelagun izango duen Aniaiz 
Ariznabarretak. “Pagatxa sortu 
zenean emakumeak ez zeuden 
antolatuta eta eurei esker da 
posible gaur egun beste dis-
kurtso eta aldarrikapen batzuk 
finkatzea”, gehitzen du.

Entreamigos – Lagun Artean 
erakundeak, bere aldetik, 1994. 
urteaz geroztik garapenerako 
lankidetza dihardu sustatzen 
Guatemala eta Euskal Herria-
ren artean, eta urte hauetan 
zehar hainbat ekintza bultza-
tu ditu Eibarren. Izaskun Ro-
driguez eibartarra elkarteko 
kide izatea da horren arrazoi 
nagusietako bat eta, Iturraldek 
esan digun bezala, Izaskunen 
ekimenez pentsatu zuten Paga-
txan berritze prozesua abiatzea.

‘Pagatxa mugimenduan’ 
proiektu zabal baten barruan 
sartzen da. “Proiektuak ardatz 
ezberdinak ditu eta, sentsibili-
zaziotik haratago, egonkortuta 
dagoen elkarte batean eragi-
te-gaitasuna handitzea bilatu 
nahi du, besteak beste. Lagun 
Arteanek proiektua garatzeko 
nahia zuen, eta Pagatxak be-
rrindartzeko eta haize freskoa 
sartzeko beharra”, azaldu digu 
Ariznabarretak.

Pagatxak zehaztutako bidetik
Nork daki hilabete honetan ha-
siko duten prozesuak nora era-
mango dien, baina bidea abe-

rasgarria izango dela aurreikusi 
daiteke. Lagun Arteanek es-
kura dituen baliabide guztiak 
jarriko ditu prozesua garatzeko 
eta, esan bezala, Ariznabarre-
ta izango da gidaria. Gainera, 
Guatemalako emakumeen es-
perientziak ekarriko dituzte, 
beste prozesu batzuk ezagu-
tzeko asmoz. “Euren egoera oso 
ezberdina da gurearekin alde-
ratuz, baina oso lagungarria 
izan daiteke eurek egindakoa 
ezagutzea”, Iturralderen ustez.

Pagatxaren bidea ez da emai-
tza jakin batzuk lortzera bide-
ratuko. “Lagun Arteanek ez du 
emaitza bat inposatuko, pro-
zesu bat garatzeko aukerak 
emango ditu bakarrik”, Ariz-
nabarretaren berbetan. Horre-
la, prozesua Pagatxaren beha-
rretara eta neurrira egokituko 
da, eta elkarteak bere kabuz 
lortuko ditu helburuak. “Pa-
gatxaren ibilbidea bera eta as-
kotan emakumeok eragiteko 
erabiltzen dugun bide nagusia 
esperientzia da, eta esperien-
tziak elkar trukatzea, eta pro-
zesu hau beste batzuen espe-
rientziak ekartzera dator, baina 

’Pagatxa 
mugimenduan’ 
prozesuaren 
bitartez bide 
berri bat hasiko 
du emakumeen 
elkarteak

Zerbait mugitzen da Pagatxan
Pagatxa emakume elkarteak eta Entreamigos – Lagun Artean kolektiboak ‘Pagatxa mugimenduan’ ekimena 

jarriko dute martxan maiatzaren 26an. 28 urtez lan handia egin du elkarte eibartarrak eta urtebete iraungo duen 
prozesuaren bitartez etorkizunera begira jarriko da. Herriko emakumeak gonbidatu dituzte egitasmoan parte 

hartzera, mugimendua denon artean egiteko.
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baita Pagatxaren esperientzia 
baloratzera ere”, Ariznaba-
rretak azpimarratzen duenez. 
“Egin denari, egiten denari eta 
egingo denari dimentsioa eman 
behar diogu, egon daitezkeen 
ilusioei, ametsei, gogoei eta 
motibazioei lotuta”.

Hasiera maiatzaren 26an
Prozesuak urtebeteko iraupe-
na izango du eta hilean behin 
bilduko dira saioak egiteko eta 
dinamika eta ariketen bitar-
tez arlo ezberdinak lantzeko. 
Prozesuan egingo diren bile-
rak, Pagatxako kideei ezezik, 

herriko emakume guztientzat 
egongo dira zabalik. “Prozesu 
hau ekarpen bat da, ez baka-
rrik bertan parte hartzen du-
ten emakumeentzat, baizik 
eta emakume guztientzat eta 
gizarte osoarentzat”, Arizna-
barretaren ustez.

Lehen saioa hilaren 26an 
egingo da, 17:00etan, Porta-
lean, eta parte hartzeko bile-
rara joan edo Pagatxarekin eta 
Lagun Artearekin harremane-
tan jartzea besterik ez dago. 
Pagatxak bide berria hasi nahi 
du, elkarrekin egiteko bidea. ■

Arratek eta Aniaizek ilusioz ekingo diote hilabete honetan Pagatxak hasiko duen bide berriari.

Guatemalako begirada

Pagatxak eta Entreamigos – 
Lagun Artean elkarteek joan 
den asteko eguenean aurkeztu 
zuten ‘Pagatxa Mugimenduan’ 
proiektua Armeria Eskolan eta 
Angélica Mendoza Levy Sololako 
(Guatemala) Emakumeen Udal 
Zuzendaritza saileko zuzenda-
riak bere esperientziaren berri 
eman zuen bideodei bitartez.

Hemen jaso ditugu bere berba 
batzuk:

“Lagun Arteani eskerrak eman 
nahi dizkiot, eurei esker hasi bai-
nintzen lanean emakume elkarte 
batean. Ahalduntze politikoan 
eta ekonomikoan ardazten ginen, 

eta espazio hartan kemendu nin-
tzen. Prozesu horri esker, negoen 
tokitik irten ahal izan nintzen”

“16 urte nituenean amarekin 
joaten nintzen tailerretara eta 
konturatu nintzen espazio horre-
tan emakumeek euren sentsa-
zioak eta sentimenduak parteka-
tzen zituztela, batez ere familia 
mailan jasandako indarkeria, eta 
oso hunkituta sentitu nintzen. 
Konturatu nintzen emakumeek 
mota askotako indarkeriak 
jasaten ditugula eta zerbait egin 
behar nuela erabaki nuen”

“Ahalduntze-prozesuetan 
parte hartzen hasi nintzenean, 
mundua ezagutzen eta hainbat 
gauza zalantzan jartzen hasi 
nintzen: Emakumeok zergatik 
jasan behar dugu indarkeria? 
Zergatik ditugu hainbeste muga? 
Indarkeriak zapaldu egiten gaitu. 
Kontrolatzeko eta mugatzeko 
tresna bat da”

“Oso garrantzitsua da ema-

kumeak formatzen hastea eta 
esparru ezberdinetan eragitea. 
Gure ezagutzak eta gaitasunak 
indartu behar ditugu, erabaki 
guneetan eragiteko eta emakume 
bezala onurak ekarriko dizkigu-
ten proposamen errealak egiteko. 
Horretarako, gure komunitatea 
ondo ezagutu behar dugu, gure 
kideen beharrak zeintzuk diren 
jakin”

“Lurralde ezberdinetan gaude, 
baina zerbait dugu amanko-
munean: emakumeak gara eta 
elkarrekin jardun behar dugu 
borrokan. Gure helburua parte- 
hartze aktiboa izatea da eta, 
horretarako, garrantzitsua da 
elkarri laguntzea. Banatzen baga-
ra, irabazi egingo gaituzte”

“Adinak ez du garrantzirik, 
gugan konfiantza izatea eta gure 
gaitasunetan sinestea da berebi-
zikoa. Jaiotzen garenean ez dugu 
ia ezer ezagutzen, bidean jabe-
tzen gara kontu ezberdinetaz, 

egunero ikasten dugu. Gazteen 
indarra eta nagusien jakinduria 
uztartu behar ditugu”

“Bloke bezala jardun behar 
dugu. Bakarka bagoaz eta elkarri 
laguntzen ez badiogu, erori 
egingo gara. Ardura-kargu bat 
duen emakume batek akatsen bat 
egiten badu, berehala gutxiesten 
zaio eta mesfidantza zabaltzen 
da. “Emakumea delako gertatzen 
da hori, ez dute ahalmenik”, diote. 
Paradigma batzuekin apurtzeko 
ordua da! Ikusten badugu lagun 
batek ezin diola aurre egin egoe-
ra bati, berehala lagundu behar 
diogu. Batek pauso bat ematen 
badu, guztiok eman behar dugu 
pausoa”

“Bidean muga asko aurkitu 
ditugu: ordutegiak, segurtasuna, 
matxismoa, kontrola, indarkeria, 
emakumeen arteko lidertza 
jeloskortasuna… Gure arteko 
laguntza sustatzeko estrategiak 
sortu behar ditugu”

ANGÉLICA 
MENDOZA 
LEVY
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Legalki zertan aldatu da egoe-
ra maiatzaren 9tik? Zeozertan 
egin dugu aurrera batzuk gau 
horretan aldarrikatzen zuten 
"askatasun" hori kenduta? 
Nahaste-zeremonia sakona-
goan sartu gaitu. Azkenaldian 
bizi dugun zalantzen sasoia-
ri legezkoa ere gehitu diogu. 
Alarma-egoerak hartutako 
neurriak babesten zituelako. 
Gobernuak ez dira euren gogoz 
mugak jartzearen aldekoak, 
baina pandemiak hainbat neu-
rri hartzera behartu ditu. Hori 
dela-eta, alarma-egoerak joka-
tzeko zelaia eskaintzen zigun 
eta gobernu bakoitzak bere 
neurriak hartzen zituen ho-
rren arabera. Hori kentzean, 
1986ko Osasun Legea besterik 
ez dugu, hiru hamarkadatan 
aldatu ez dena eta gaur egun-
go baldintzak aurreikusten ez 
dituena. Ezin dugu esan ezer 
ez dugunik, baina bai legezko 
hutsuneaaren aurrean gaude-
la. Lehendakariaren dekretuak 
eta COVID-aren aurkako le-
geak ez dute estaldurarik es-
kaintzen; eta orain aste batzuk 
geratzen zaizkigu egokitzapen 
teknikoak egiteko, baina beti 
ere konpetentziazko ahalme-
nik gabe. Alarma-egoerak hori 
eskaintzen zigun, murrizketak 
egiteko estaldura bat. Gizarte 
moduan txarrera egin dugu, 
arauketa bertan behera laga-
tzeak arazoak sortu dituelako.

Bestelako alternatiben artean, 
zeinek uste duzu eskaini zeza-
keela abantaila gehien? Fak-

tore politikoek eta "prestigio" 
kontuek indar asko izan dute 
erabaki horretan? 
Horrelako neurriak hartu aurre-
tik zergatik heldu garen eszena-
tegi horretara galdetu beharko 
genioke gure buruari, pantaila 
hori ez dugulako atzean laga, 
bertan jarraitzen dugu oraindik. 
Lehengo egoeran beste hama-
bost egunetan jarraitzeak me-
sede egingo liguke seguruenik; 
horrek ez luke zalaparta politi-
korik sortuko, nahi ez duenak 
ez egitearekin nahikoa izango 
zen. Horrelako egoeretan oso 
garrantzitsua delako estutasu-
nik gabeko hausnarketa egi-
tea, denbora hartuaz. Urtebe-
te izan dugu indarrean zegoen 
araudia gaurkotzeko, guztioi 
zuzenduriko legeak onartzeko, 
politikoei dagokien esparruaren 
barruan sartzen da hori. PP-k 
horrelako proposamenik egin 
badu ere, markaje politikoek ez 
dute aurrera egiten laga. Presti-
gio kontua ere badago tartean, 
kanpoan zelan hartuko gaituz-
ten kontu hori: baina Errusiako 
turista bati berdintsu egingo 
zaio alarman gaudela esan edo 
osasun-larrialdi batean, ez du 
alderik nabarituko. Aurreko ba-
rixakuan LABI bildu zenetik 
lehendakariaren dekretuak ez 
badu aurrera egiten, legeak ez 
du murrizketa orokorrik bai-
mentzen. Hori horrela da. Baina 
zergatik ez zuen alarma-egoera 
hori publikoki eskatu? Idatziz 
egin zuen bakarrik, eta bazuen 
aukera erantzukizuna zegokio-
nari zuzenean eskatzeko.

“Alarma-egoera hamabost                
egun gehiago luzatzeak mesede 
egingo zigulakoan nago”

<<<  JUANJO ALVAREZ  •  EHUko Zuzenbide Pribatuko katedraduna  >>>

Aurreko asteburuan atzean laga genuen alarma-egoera eta pandemiari aurre egiteko hemendik aurrera hartu 
beharreko neurrien aurrean hainbat zalantza sortu ditu egoera berriak. Bizi dugun unean askotan ez zaigu erraza 
egiten ari ahal dena eta komeni dena uztartzea. Horko nondik-norakoak argitze bidean jo dugu irakaslearengana.

ARGAZKIA: DV

“Ezin dugu esan orain ezer ez 
dugunik, baina alarma-egoerak 
bestelako estaldura eskaintzen du”
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Europako beste herrialdee-
tan badute antzeko arazorik? 
Bada eredurik hemen aplika-
tu daitekeenik? 
Hor zuzenbide konparatua-
ren eremuan sartzen gara eta 
interesgarria da ereduak au-
rrez aurre jartzea. Alemanian, 
Frantzian eta Erresuma Ba-
tuan, hiru lurraldeetan, ondo 
ikusi dute mugen eragina ez 
dela gauza euren lurralde guz-
tian pandemia mimetizatzeko. 
Frantzian bertan, hain jako-
binoak izanda ere, lurraldeka 
sailkatu dute egoera. Gaixo-
tasunaren garapenak hainbat 
arlo ikutzen ditu eta alor as-
kotako neurriak hartu behar 
dira, ezin da alarma-egoeran 
egon eta egon. Horrek hain-
bat lege-garapen egitera era-
man ditu bai Merkel eta baita 
Macron ere, azken honek bere 
kabuz jarduten badu ere egin 
eta desegin lanetan. Eta Mer-
kelek, alarma-egoeratik kan-
po ere, jakin izan du hainbat 
ahalmen delegatzen. Azken 
batean, eskubideak murrizte-
ko alarma-egoera beharrezkoa 
dugu. Baina beti daude bitarte-
ko neurriak, guztira heldu barik 
ere ezertan -edo ia ezertan- ge-
ratuko ez direnak. Nagitasun 
legislatiboa egon da gurean.

Azken hitza Auzitegi Gorenak 
izango du azkenean eta juris-
prudentzia sortuko?  Eusko 
Jaurlaritza eskutik hain lo-
tuta dago?
Teorikoki bai, Auzitegi Gore-
nak erabakiko du, baina Kons-
tituzio Auzitegia ere hor dago. 
Gaur astelehenean gaude, Ka-
narietako gobernuak esanda 
moduan Gorenera jotzen badu, 
hiru egun izango dituzte alega-
tuak egiteko eta bost egunetan 
Gorengoak erantzun beharko 
du. Etxeratze-agindua eta itxi-
dura perimetrala behar baditut 
eta Konstituzio Auzitegira jo-
tzen badut, ordinarioki, horrek 
erabakia geldiaraztea ekarri 
dezake, eta ez da desiragarria. 
Erabakitzera sartzen bada eta 
esaten badu murrizketa horiek 
ezin direla egin, horrek bere 
eragina izango luke baita Va-
lentzian eta Balear uhartee-

tan ere, orain arte bertan onar-
tutako neurriak kentzeraino. 
Legeak estaldura eskaintze-
ko daude eta lehendakariak 
badu aukera dekretua aldatu 
eta itxidura eta etxeratzea au-
rreikusteko; horretarako, ez 
luke beharko helegite berririk, 
helegiteak neurria bertan behe-
ra lagatzea saihesten duelako. 
Gorengoaren iritziak, jakina, 
doktrina sortuko du. Azkenean 
Konstituzio Auzitegia ere inpli-
katu daitekeelako. Gaur egungo 
legeek ez badute estaldurarik 
eskaintzen, kartara eginda-
ko alarma-egoerara bueltatu 
beharko gara.

Arazoa maila politikoan ema-
ten bada ere, ez da legezko 
kontu bat? Ez gaude berriro 
politikaren judizializazioaren 
aurrean? 
Bizi dugun egoeran erantzuki-
zun handiena legislatiboarena 
da. Baina ez dagoenez beste 
alternatibarik, azkenean epai-
leen gainera erori da lanik zai-

lena. Ostalaritzak aurkeztutako 
helegitearen aurrean ere, horko 
epaian ez zen legaltasuna jo-
koan zegoena, baizik eta pro-
portzionalitatea: ez zuen esan 
Eusko Jaurlaritzak ezin zuela 
horrelako neurririk hartu, bai-
zik eta hartutakoa gehiegizkoa 
zela. Oraingoan, baina, legalta-
sun kontu baten aurrean gaude. 
Egoera zail honetan egonda 
ere, epaileek ezin dute legerik 
asmatu, euren funtzioa aplika-
tzea izan behar da. Madrilgo 
gobernuaren arduragabetasun 
politikoa besterik ez da hor.

Askotan aipatu izan duzu agin-
tariek konfiantza gutxiegi du-
tela gugan. Pandemiarekin 
ere gauza bera islatu dela 
uste duzu? 
Pedagogia sozialaren beharra 
daukagu, hori bai falta zaigu-
la; gainera, politikoa bera he-
rritarra denean politikoa izan 
baino lehenago. Pedagogia ego-
ki batek eragina ere badauka 
jendearen animoan, eta hor 

Eusko Jaurlaritza ere kamuts 
dabil. Badakigu ez gaudela des-
potismo ilustratuaren garaie-
tan eta hartu beharreko neu-
rriak nahitaezkoak direla; hori 
jendeak ulertzen du, eta gutxi 
dira betetzen ez dituztenak. 
Baina, hala eta guztiz, faltan 
botatzen dut elkarrizketa bat 
zabaltzea, katastrofismoa eta 
haserreak alboratuta, berdinen 
artekoa, errudunak bilatzen 
ibili gabe. Bestela, gu aurrean 
gaude eta eurak han. Komuni-
kazio-politika egokiak gauzak 
ulergarri bihurtu eta animoak 
ere pizten ditu.

Azkenik, eta gaiaren beste 
ikuspuntu batetik, pandemia-
rekin lotutako kontuetan eza-
rri diren isunen gehienak ko-
bratuko dira? Edo aurkeztu 
ahal diren helegiteak aurrera 
egingo dute? 
Lehenengoko alarma-egoe-
ran ezarritako isunen kasuan, 
alarma-egoera kentzerakoan 
bertan izandako behin-beti-
koak ez diren zigor-neurriak 
ezin dira betearazi. Bigarren 
alarma-egoeran, baina, hori 
zuzendu egin zen eta desobe-
dientzia irizpidea aldatu egin 
zen eta hauste administratiboa 
ezarri, eta azken horrek badu 
babes juridikorik. Beste guz-
tirako, jakinda ere espediente 
bakoitza mundu bat dela, pro-
portzionaltasunaren inguruko 
eztabaida izango da batez ere. 

“Epaileek ezin 
dute legerik 
asmatu, euren 
funtzioa 
aplikatzea da”

“Pedagogia 
soziala egiteak 
hainbat 
onura ekarri 
dakizkiguke”

ARGAZKIA: BERRIA
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Zertan datza BALEA proiek-
tua?
Kafe-makinetako eta horrela-
koetako erabilera bakarreko 
hondakinak ekiditeko xedea-
rekin hasi genuen bidea. Urko-
tronikek era horretako maki-
nak sortzen dituenez, bertara 
jo genuen gure proposamena 
aurkeztera. Gogotsu jaso zuten 
aurkeztutakoa eta, Foru Al-
dundiari dirulaguntza eskatu 
ondoren, lanari ekin genion. 
Labur eta garbi esanda, norbe-
raren katilu propioa garbitzen 
duen eta ur botilak betetzen 
dituen produktua sortu dugu.

Zein testuingurutan koka-
tzen da zuen proposamena?
Kafea eta edari beroak dira 
vending makinen produktu 
nagusietakoak, batez ere lan-
tokietan. Arazoa erabilera da; 
izan ere, urtean batez beste 
52 milioi edalontzi kontsumi-
tzen dira Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta 1.144 milioi 

Espainiako lurraldean. Ko-
puru handia, zalantzarik gabe, 
10 minutu baino gutxiagoko 
balio-bizitza dutela aintzat 
hartuta. Bestalde, datu kez-
kagarri batek agerian uzten du 
birziklagarriaren %30 baino 
ez dela birziklatzen Europa 
osoan, zabortegietan lekua 
okupatzeko arazoarekin. Bir-
ziklatzearen prozesuak balia-
bide eta energia ugari kontsu-
mitzen ditu, karbono-aztarna 
bat atzean utzita. Hori horre-

la, horren ordez, funtsezko bi 
ekintza egin behar dira: mu-
rriztea eta berrerabiltzea.

Zein da proiektuaren xedea?
Helburu behinekoena era-
biltzaileari jasangarria izate-
ko bidea erraztea da, hau da, 
modu erraz batean hondaki-
nak murriztea. 

Noiz eta nola sortu zen ideia?
Gure enpresa orain Ermuan 
daukagun arren, lehenago 
Arrasateko Garaiako Parke 
Teknologikoan ibili ginen gure 
erakundeari forma ematen. 
Bertan geundela, orain dela 
urtebete inguru, ohartu ginen 
lantokietan zegoen problema-
tikaz, eta gaiari buruzko in-
formazioa biltzen hasi ginen. 

Nola lortu duzue produktua-
ren azken bertsioa?
Euskal industria aldaketa ba-
tean murgilduta dago, teknolo-
gia berrietara eta merkatuaren 

eskaeretara egokitzen ari da. 
BALEAren estetikak bat egin 
behar du industria berri horre-
kin; horregatik, oinarrizko for-
metan oinarritutako diseinu 
minimalista bat aukeratu da, 
estetika soila eta dotorea trans-
mititzeko gai izango dena, BA-
LEA presente dagoen erakun-
de guztiekin batera.

Noren laguntza jaso duzue 
prozesuan zehar?
Produktuaren ildo estetikoak 
zehaztu ondoren, produktua-
ren identitate bisuala landu 
dugu Breaking Molds enpresa 
donostiarrarekin batera. En-
presa horrek Balea kontzep-
tua utzi digu (baleei eta horiek 
produktuaren funtzioarekin 
duten antzekotasunari errefe-
rentzia eginez). Kontzeptuaren 
ukigarritasunean murgildu-
ta, hainbat ordu eman ditugu 
produktuaren garapen tekni-
koan, bai eta Baleako 1:1 eska-
lako zenbait prototipo sortzen 

“Helburu 
behinekoena 
erabiltzaileari 
jasangarria 
izateko bidea 
erraztea da”

Vending-inguruetan hondakinik ez sortzeko 
helburuarekin sortu dute BALEA proiektua Jone Bengoa 
eta Aitor Fernandez diseinatzaileek. Beste askoren 
artean, Urkotronik enpresa eibartarra izan da bidelagun 
bi gazte hauek sortutako proposamenean. Hondakinak 
gutxitzea eta ingurumena babestea dira, besteak beste, 
BALEAren oinarria eta ardatza. ai!ene design enpresaren 
sortzaileak dira Jone eta Aitor diseinuan adituak.

“Urtean batez 
beste 52 milioi 
edalontzi 
kontsumitzen 
dira Euskal 
Autonomia 
Erkidegoan”

<<<  JONE BENGOA ETA AITOR FERNANDEZ 
Diseinatzaileak  >>>
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Urkotronik enpresako 
Sara Abad zuzendari 
kudeatzaileak BALEA 
proiektuan Urkotronikek 
izandako zeregina 
eta rola azaldu digu. 
Izan ere, ezinbesteko 
bidelaguna izan da 
Eibarko Vending enpresa 
BALEA proposamena 
egi bihurtzeko. “Urte 
askotako esperientzia” 
eskaini dietela ziurtatzen 
du Sarak, eta, horrekin 
batera “Gipuzkoako Foru 
Aldundiak eskaintzen 
dituen dirulaguntzak 
lortzen ere” lagundu 
dietela. Gainera, 
azken urteetako datu 
esanguratsuak eman 
dizkiete Jone eta Aitorri. 
Hemendik aurrera 
Urkotroniketik at egongo 
den enpresa berria sortzea 
da helburua, zeinen bitartez 
BALEA produktua bezeroei 
eskaini eta salduko zaien. 

Proiektuaren aurkezpena 
egin zuten hilaren 10ean 
Urkotronik vending 
enpresan: vending-
inguruetan hondakinik ez 
sortzeko bokazioarekin 
sortu duten BALEA proiektua 
erakutsi dute Jone Bengoa 
eta Aitor Fernandez 
diseinatzaileek. Ekitaldian, 
Carlos Abad Urkotronikeko 
ordezkariarekin batera, Iker 
Estensoro Foru Aldundiko 
Ekonomia Sustapeneko 
zuzendariak eta Jon Iraola 
alkateak egin zuten berba. 

Aurkezpena streaming bidez 
jarraitzeko aukera egon 
zen eta, nahi izanez gero, 
BIDEOAN ikus dezakezue 
osorik honako QR kodean:

Hilaren 10ean, 
astelehenean, 
Urkotroniken 
egindako 
aurkezpen-ekitaldia.

eta fabrikatzen ere, Kalman 
enpresa elgoibartarraren la-
guntzarekin. Azkenik, balea 
hainbat ingurune errealetan 
(Tekniker, Izarra Centre eta 
Adegi) egindako testeoa eta 
inplementazioa dugu. Horie-
tan, balea proban jarri, eta bere 
balio-proposamena frogatu da.

Noiz abiatuko da? Zein to-
kitan?
Parke teknologikoetan dau-
den bulego eta lantokietan 
jarriko dugu printzipioz gure 
produktua, toki horiek baiti-
ra estrategikoenak, vending-
espazioak dituzten lekuak, 
hain zuzen. Hasiera batean 
inguruko eta Eibarko enpre-
setan egingo ditugu probak, 
oraindik ere jendearen erabi-
lera zein den aztertu beharra 
daukagu eta. Hala ere, laster 
Estatu mailan ahalik eta toki 
gehienetan ipintzea izango da 
gure helburua. Data zehatza 

ez daukagu finkatuta, baina 
lehenbailehen ekingo diogu 
instalazioak egiteari. 

Zein harrera espero duzue 
erabiltzaileen partetik?
Ziur gaude denetik egongo 
dela, aldeko zein kontrako iri-
tziak, denean gertatzen den 

bezala. Enpresa batek berri-
kuntza bat egiten duen bakoi-
tzean, normala den bezala, iri-
tzi kontrajarriak sortzen dira 
horren inguruan. 

Zein onura ekarriko dizkio 
zuen proiektuak ingurume-
nari eta gizarteari?

Hondakin gutxiago sortuko 
dira eta horrek, ezinbestean, 
onura ekarriko dio ingurume-
nari. Horrez gain, pertsonon 
pentsatzeko eran “txip” alda-
keta eragingo duela uste dugu, 
denok baitakigu zer den jasan-
garritasuna zaintzea, baina as-
kotan zaila egiten zaigu. Modu 
honetan, jasangarria izateko 
bidea erraztu nahi izan dugu, 
eta ziur gaude horrek ohitura 
aldaketa ekarriko duela.

BALEA. Nolatan izen hori?
Hasiera batean EGO izena ja-
rri genion gure lanari, Eibartik 
igarotzen den Ego ibaia dela 
eta. Baina pentsatu genuen 
horrek asko mugatuko zuela 
proiektua, eibartarra ez denak 
ez duelako zeresana ulertuko. 
Hori dela eta, aldatzea erabaki 
genuen eta, ura goranzka ir-
teten denez gure makinatik, 
“balea” bezala irudikatu eta 
identifikatu genuen.

BALEArekin ur-botilak bete eta norberaren katiluak garbitu daitezke.
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Museoen Nazioarteko 
Eguna izango da hi-
laren 18an eta, data 

berezia ospatzeko, espainiar 
literaturaren izen handi batek 
Eibarko hiriarekin izandako 
harremana ekarriko du gogo-
ra Armagintzaren Museoak, 
Miguel Delibes Fundazioaren 
laguntzarekin.

Valladolideko idazlea ehi-
zaren (‘Diario de un cazador’, 
‘La caza de la perdiz roja’ eta 
ehizaren inguruko beste hain-
bat liburu idatzi zituen) eta txi-
rrindularitzaren (‘Mi querida 
bicicleta’ idatzi zuen, besteak 
beste) maitalea zen, eta asko 
maite zituen Victor Sarasqueta 
eta Grulla eskopetak eta Orbea, 
BH eta GAC bizikletak. Erakus-
ketan bere BH bizikleta urdina 
egongo da ikusgai.

José María Parreño da era-
kusketaren komisarioa eta, BH 
bizikletaz gain, Miguel Delibe-
sen argitalpenak, korrespon-
dentzia eta objektu pertsonalak 
aurkitu daitezke bertan. Gai-
nera, Francisco Ontañonek 
1961. eta 1963. urteen artean 
sortutako ‘Miguel Delibesekin 

argazkiak ehizatzen’ argazki-
erakusketa egongo da ikusgai.

40 argazki izango dira guztira 
eta Delibesek ‘El libro de la caza 
menor’ irudiztatzeko erabili zi-
tuen. Ontañonen irudiek sa-
soi hartako Espainiako jendea 
eta paisaiak erakusten dituzte: 
ehiza-eguna prestatzen ari di-
ren ehiztariak, edo ehizan ari 
direla, ehizaki bila zelairik ze-
lai dabiltzanak; gizonak, ema-
kumeak, landa-inguruneetan 
kokatutako haurrak; paisaiak; 
landa-ingurunea; nekazaritza-
gizartea, eta abar.

Delibes berak Ontañonen 
argazkiak goraipatu zituen ‘El 
libro de la caza menor’ libu-
ruaren hitzaurrean: “Francis-
co Ontañonek ilustrazio bizie-
kin edertu du liburua, ezohiko 
adierazgarritasunarekin”.

Miguel Delibes agertzen den 
irudiei dagokienez, asko dira 
bere 125 modeloko SEAM es-
kopeta aldean daramala edo 
Orbea, BH edo GAC markako 
bizikleten gainean doala ager-
tzen diren argazkiak. Erakus-
ketaren deskribapenean adie-
razten denez: “Objektu horien 

bidez, ‘Bost orduz Mariorekin’ 
eleberriaren idazlea natura-
rekin harremanetan jarri zen 
eta ingurumenaren eta landa-
munduaren defendatzaile su-
tsua bilakatu zen, Espainiako 
Errege Akademian emandako 
sarrera-hitzaldian ikus daite-
keen bezala”.

Dokumental batetik abiatuz
Iaz bete zen Miguel Delibesen 
jaiotzaren mendeurrena eta 
hainbat dokumental egin zi-
ren data bereziaren inguruan. 

“Ikus-entzunezko batean Deli-
besek beste pertsona bati esaten 
zion bere eskopeta Eibarren 
egin zela, arma autotik atera-
tzen zuen bitartean”, aipatu 
zuen erakusketaren aurkez-
penean Fernando Zamakola 
Delibes Fundazioko zuzendari 
gerenteak. Horren harira, Ar-
magintza Museoa eta Delibes 
Fundazioa elkarlanean hasi 
ziren Delibes eta Eibar lotzen 
dituzten objektuetatik abiatuz 
erakusketa osatzeko.

Erakusketaren aurkezpe-
nean, Zamakolaz gain, Juan 
Delibes Miguelen semea eta 
José Luis Mendilibar Eibar FT-
ren entrenatzailea egon ziren. 
“Bittor Sarasketaren ehiza-libu-
ruak nire aitarenak bezalakoak 
ziren, baina Sarasketaren libu-
ruetan Eibar FT-ren emaitzak 
agertzen ziren”, aipatu zuen se-
meak, “asko miresten dudan 
taldea da, Mendilibarrekin ha-
rreman estua izateaz gain”. Izan 
ere, Zaldibarko prestatzaileak 
Valladolid entrenatu zuen ia lau 
urtez. Armak albo batera lagata, 
txirrindularitza zen Delibesen 
beste pasio bat.

’Miguel Delibes 
eta Eibar’ 
erakusketa 
uztailaren 16ra 
arte egongo 
da zabalik 
Armagintzaren 
Museoan

Delibesen itzal luzea
Miguel Delibes kazetari eta idazleak Eibarrekin izan zuen harremana azaltzen duen erakusketa zabaldu dute 

Armagintzaren Museoan eta uztailaren 16ra arte egongo da ikusgai. Museoa 16:00etatik 20:00etara egongo da 
zabalik eguaztenetik zapatura, eta 10:00etatik 13:30era domeketan, eta 3 euro ordaindu behar dira sarrera erosteko 

(7 urtetik azpikoek ez dute ordaindu behar) eta eguenetan sarrera doakoa izango da.
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Idazleak Miguel Indurain 
miresten zuen eta Juan An-
tonio Sarasketa eibartarraren 
bitartez ezagutu zuen Atarra-
biako txapeldun handia. “De-
libesek harreman estua izan 

zuen Juan Antonio Saraske-
tarekin eta, behin, Indurain 
ezagutzeko gogoa zuela aipatu 
zuen, bere idoloetako bat ze-
lako. Indurainek ehiza maite 
du, Delibesek bezala, eta ha-

sierako momentutik elkarre-
kin ondo moldatu ziren. El-
karrekin joaten ziren ehizara 
eta behin Real Madrid taldeko 
jokalariekin ere joan ziren. In-
durain izan zen ehizan zerotik 

azpiko 8 graduko tenperatura 
aguantatu zuen bakarra”, aipa-
tu zuten aurkezpenean. Juan 
Antonio Sarasketa ezin izan 
zen erakusketan izan, aldaka-
ko ebakuntza egin diotelako. ■

Miguel Delibesek asko maite zituen bizikletak.
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Juan San Martin ikerlari ei-
bartarraren omenez 2001. 
urtean sortu zen bere izena 

daraman beka, bizitzan zehar 
landu zituen gaien inguruko 
ikerketa sustatzeko asmoz, 
bereziki euskaraz egindako 
ikerketa. “Izan ere, orain dela 
20 urte euskarazko ikerketak 
egiteko oso aukera gutxi ze-
goen”, Udaleko euskara saile-
tik erantzun digutenez. “Aditu 
euskaldunek ikerketa euskaraz 
egin nahi izaten dute sarritan, 
baina ez dute aukerarik izaten 
eta Juan San Martin bekaren 
bitartez hainbat ikerketa egi-
tea ahalbidetu da”, gehitzen du 
Mari Karmen Menika UEUren 
Markeskuako zentroko ardu-
radunak.

Hasiera batean beka-deial-
dia urtero argitaratzen zen eta 
irabazleak lana burutzeko 12 hi-
labeteko epea izaten zuen, bai-
na antolatzaileei esperientziak 
erakutsi zien urtebeteko epea 
labur geratzen zela, eta 2009az 
geroztik bi urtetik behin kalera-
tzen da deialdia eta irabazleak 
18 hilabeteko epea izaten du 
lana burutzeko.

Juan San Martin Bekaren 14 
deialditan 83 proposamen aur-
keztu dira, eta 2008. eta 2017. 
urteetako bekak ez ziren eman, 
“aurkeztutako proiektuek ez 
zutelako nahikoa mailarik”, 
antolatzaileek esan digutenez.

Aurkeztu den jende kopurua-
ri dagokionez, “landu beharre-
ko arloaren arabera aldea ego-
ten da”, diote euskara sailetik. 
“Deialdirik jendetsuenak Kaze-
taritzakoa eta Historiakoa izan 
dira orain arte, eta bakoitzean 
11 eskaera jaso genituen. Gai-
nerako gaietan batez beste bost 
eskaera jasotzen dira”.

Eta profilari dagokionez? 
“Esan dezakegu gehienak uni-
bertsitate-ikasketak amaitu eta 
doktoradutza prestatzen hasita 
daudenak edo asmoa dutenak 
izaten direla. Eta baita ikerke-
tan bide luzea egindako ikerla-
riak ere: Joxe Azurmendi, Patxi 
Salaberri…”, diotenez. Aipatu 
behar da bekara bakarka edo 
taldean aurkeztu daitekeela, 
baina eskatzaileek gutxienez 
gradu mailako ikasketak eta 

euskaraz C1 maila izan behar 
dutela.

Aurten, filosofia
Esan bezala, Juan San Marti-
nek bizitzan zehar ikertutako 
gaiak lantzen dira beka hone-
tan, “txandaka”, euskara sai-
lean esan digutenaren arabera. 
“Guztira 13 arlo desberdin lan-

tzen dira eta horien artean dago 
aurtengo deialdikoa, filosofia, 
bigarren aldiz landuko dena”.

UEUren Inguma (www.in-
guma.eus) datu-basean bila-
keta azkarra eginez eta Filo-
sofia jakintza-arloa hautatuz 
gero, 1.324 dokumentu aurki 
daitezke. “Horrek adierazten 
duenez, lan dezente egin da ja-

kintza-arlo horretan euskaraz”, 
UEUko Menikaren ustez. Hala 
ere, Komunitate Zientifiko Eus-
kalduna osatzen duten irakasle, 
ikertzaile, ikasle eta bestelako 
profesionalei dei egiten die be-
kan parte hartzeko.

Beka deialdira aurkezten di-
ren ikerketa-lanen berme-aka-
demikoa aztertu asmoz, epai-
mahaian UEUk izendatutako 
bi-hiru aditu egon ohi dira, 
lantzen den gaiaren arabera. 
Han izaten da Oier San Mar-
tin, Juanen semea ere. “Nor-
malean adituek gidatzen dute 
epaimahaiaren jarduna, eta nik, 
aitarekin txikitatik idazkari la-
netan ibili naizenez, gertutik 
jarraitu ditut bere lanak, eta 
ahal dudan neurrian jakituria 
hori edo aitak gaia nola ikusiko 
lukeen igortzen saiatzen naiz”, 
esan digu San Martinek telefo-
noaren beste aldetik. “Zorionez, 
eztabaida egoten da batzuetan 
eta proiektu bat edo bi nabar-
mentzen dira, eta aukeraketa 
egin behar izaten dugu”.

Oier San Martinen ikuspun-
tua garrantzitsua da gaiak au-
keratzeko orduan, aitaren esen-
tziari nolabait eusteko, “nahiz 
eta ez den derrigorrez horrela 
izan behar”, diosku. Era be-
rean, gaiak Eibarrekin lotura 
izateak gehiago baloratzen da. 
“Juanito San Martinek berak 
Eibarri egin zion ekarpenaren 
jarraipena izan nahi du bekak”, 
esan digute Udaletik. “Bekaren 
oinarrietan proiektu irabazlea 
hautatzeko irizpideen artean 
Eibarrekin lotura duen proiek-
tua izatea ere baloratzen da, eta 
horren ondorioz bost lanetan 
Eibar egon da fokoan: ‘Deba-
rroko oasi liberala’, ‘Debaba-
rreneko landareria ibilbideen 
bitartez’, ‘Gaztedia Eibar he-
rriaren giza eraikuntza-eralda-
kuntzan’, ‘Gerraosteko Euskal 
Herriaren eraikitzea. Eibarko 
berreraikuntza lanak’ eta ‘Ei-
barnautak bertatik bertara’.

Ikerketak egin ondoren, zer?
Orain arte, Juan San Martin 
bekaren 14 deialdi egin dira eta 
edizio batetik bestera aurkeztu 
diren lanen eta egileen mai-
la handiak bekaren izen ona 

Juan San Martin 
Bekaren ondare 
aberatsa
Eibarko Udalak eta Udako Euskal Unibertsitateak 
(UEU) Juan San Martin Bekaren deialdi berria zabaldu 
dute. Hamabosgarren edizioa izango da aurtengoa 
eta filosofia izango da ikerketa-gaia. Izan ere, Juan 
San Martinek bere bizitzan zehar landutako esparruak 
jorratzen dira urtero. Beka 9.000 eurokoa izango da eta 
irabazleak 18 hilabeteko epea izango du lana burutzeko.
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berresten du. Horretarako, 
gaiak aukeratzean lanen berme 
akademikoa ziurtatzeaz gain, 
ikerketa egiten den neurrian 
ikerlariak bidelagun izaten 
ditu Eibarko Udala eta UEU. 
“Udal teknikariarekin batera 
elkarlanean egiten dugu pro-
zesu osoa”, diosku Menikak. 
“Beka irabazleak beka esleitu 
eta bederatzi hilabetera egiten 
diharduen lanaren garapena-
ri buruzko txostena aurkeztu 
behar du. Txostena UEUko adi-
tuek aztertzen dute, lana bide 
onetik doan egiaztatzeko eta, 
beharrezkoak badira, aldake-
tak proposatzeko”, gehitzen du.

Ikerketa bekaren azken me-
moria UEUko adituek azter-
tzen dute, eta Udalera txostena 
bidaltzen dute egindako iker-
keta-lanaren balorazioa eginez 
eta argitaratzeko egokitasuna 
azalduz. Horrela, interes oro-
korrekoak diren kasuetan eta 
bereziki Eibarko herriarekin 
lotura dutenean, Udalak argi-
taratzen du lana; lanak uniber-
tsitate-ikasketa eta beste iker-
keta batzuetarako interesekoak 
direnean, ostera, UEU izaten 
da argitalpenaren arduraduna.

Orain arte egindako 14 edi-
zioetatik sei lan argitaratu dira: 

‘Euskal deiturategia: patroni-
mia’ (Patxi Salaberri), ‘Deba-
rroko Oasi Liberala: Aitzin-
darien bila. Eibar, 1766-1876’ 
(Gotzon Iparragirre), ‘Hum-
boldt: hizkuntza eta pentsa-
mendua’ (Joxe Azurmendi), 
‘Argumentu isilen tipologia-
tik orotariko teoriara’ (Maia 
Duguine), ‘Gerraosteko Euskal 
Herriaren eraikitzea. Eibarko 
berreraikuntza lanak’ (Javier 
Muñoz) eta ‘Itzalitako kala-
bazen berpiztea. Arimen Gau, 
Halloween eta Gau Beltzaren 

haur-ospakizunen ikerketa et-
nografikoa’ (Josu Ozaita eta 
Jaime Altuna).

Baina ikerketak ez dira libu-
ruetara mugatzen, eta UEUk 
sarritan landu ditu gaiak bere 
ikastaroetan (Humboldt, Gau 
Beltza…). “Ikerketa-lana amai-
tutakoan, irabazleek hitzaldia 
ematen dute Eibarren, euren 
lana aurkezteko. Ikerketa-gaia-
ren arabera, hitzaldiak eman 
izan dituzte beste zenbait toki-
tan, eta interes gehien edo za-
balkunde handiena Gau Beltza-
ren gaiak izan du. Kasu honetan 
asko dira emandako hitzaldiak 
eta ikastaroa ere eman dugu, bai 
aurrez aurre zein online”, dio 
Menikak. Gainera, UEUk ira-
bazleak elkarrizketatu ohi ditu, 
gaiak zabaltzeko, eta uniber-
tsitatea.net atariaren eta sare 
sozialen bitartez ematen dute 
horren berri.

Bekaren izaera propioa
Bizitzan zehar egindakoaz gain, 
gero ere ekarpen handia egiten 
jarraitzen du Juan San Marti-
nek, bekarekin orain. Oier se-
meak azpimarratzen du, izen 
handiko ikerlarien gaiak jaso-
tzeaz gain, “jende berriaren” la-
nak ere jaso dituztela eta aukera 

eman dietela ikerketak egiteko 
eta bidea hasteko. “Lan batzuk 
publiko orokorrarentzat erra-
zagoak dira eta beste batzuk 
mardulagoak, baina denak dira 
oso onak”. Epaimahaikideek, 
ordea, ez dute kontuan hartzen 
arlo hori. “Serioenak, interes-
garrienak, aurrera begira abe-
rasgarrienak… zeintzuk diren 
ikusten dugu”, azpimarratzen 
du San Martinek. “Hasieran ez 
zen pentsatzen argitalpenak 
egitea, baina lan batzuek bene-
tan merezi zuten”, aitortu digu.

Juan San Martin “Eibarko 
langile bat zen”, semearen us-
tez. “Kulturaren arloan egin 
zuen lan batez ere eta arlo asko 
landu zituen. Jendeak horrela 
ikusten zuen, Eibarko langile 
bat bezala. Bekari izen bat jarri 
behar zitzaion eta aitaren ize-
na eman zioten. Orain, urteak 
pasa diren neurrian, beka bada 
zerbait, bekak berak badu bere 
nortasuna. Albiste ona da”, dio 
pozik Oier San Martinek.

Juan San Martinen eta bere 
izena duen beka lortu duten 
ikerlarien bidea jarraitu nahi 
izanez gero, irailaren 1etik 
urriaren 12ra egongo da zaba-
lik beken XV. edizioan parte 
hartzeko eskaera egiteko epea.

2019ko edizioan Josu Martinezek lortu zuen Juan San Martin Beka euskarazko zinemagintzari buruzko ikerketa egiteko. EKHI BELAR

“Aditu 
euskaldunek 
ikerketa 
euskaraz egin 
nahi izaten 
dute sarritan 
eta beka hauen 
bitartez hainbat 
ikerketa egitea 
ahalbidetu da”
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Udaberri  betean eta udara bideratzen gauden une honetan, 
ezinbestekoak ditugu fruta eta berdurak. Elikagai horietan abe-
ratsa den elikadura batek abantaila asko dauzka osasunarentzat. 
Gaixotasun kroniko asko izateko arriskua murrizten dute. Beraz, 
elikadura orekatu baten zatirik garrantzitsuena elikagai horiek 
osatu behar dute.

Gibela da gure gorputzeko filtroa eta, beraz, ematen dioguna-
ren arabera asebetetzera hel daiteke. Hori dela eta, ezinbestekoa 
dugu toxina gehien dituzten elikagaiak ekiditea edo neurrian har-
tzea eta gorputza garbitzen dizkiguten elikagaiak jatea. Horrela 
gure gorputzak gainezka egitea ekidingo dugu eta energia gehia-
go izango dugu. Gure kanpo itxura ere askoz hobea izango da.

Bitamina eta mineraletan aberatsak izateaz gain, frutek eta 
berdurek zuntzak eskaintzen dizkigute. Behar horiek asetzeko 
OMEk egunean 400gr edo bost portzio fruta eta berdura jatea 
gomendatzen digu. Fruta eta berdurez gain, lekadun eta fruta 
lehorrek ere zuntzak eskaintzen dizkigute, besteak beste.

Smoothie-ak eta zukuak laguntza ona dira eguneko portzio 
horiek erraz bete edo osatu ahal izateko. Eguneko portzio bat 
edota bi osa ditzakegu smoothie eta zukuekin. Smoothie-a fru-
ta edo berdura freskoak, izotzarekin edo ez, edari begetalekin… 
nahastuz eta birrinduz osatzen dugun edari begetala da. Zukua 
fruta edo berdura freskoa prentsatuz lortzen dugun edaria da. 
Mami eta zuntz gabea. Zukua zein smoothie-a hartzea erabaki-
tzen dugunean horiek prestatzerakoan oso garrantzitsua da fruta 
eta berdura freskoak erabiltzea. Industrializatutako zukuak har-
tzen baditugu, beharrezkoak ditugun mantenugaiak ez ditugu 
osatuko eta gure gorputzean sartuko dugun azukre kopuruak ez 
digu inongo abantailarik eskainiko.

Smoothie bat prestatzeko unean, nik oinarrizko elikagai hauek 
erabiltzen ditut beti: ahuakatea (Omega oliotan aberatsa): aloe 
vera (digestio-aparatuaren laguntzailea); itsasoko ura (gorpu-
tzeko ph-a orekatzen laguntzeko, alkalinizantea); umeboshia 
(alkalinizante garbitzailea).

Bestalde, madaria oso ona da birikentzat; anana digestio-apara-
tuarentzat; fruitu gorriak zirkulazio- eta gernu-aparatuarentzat. 
Berdea (perrexila, apioa, kanonigoak…  eta Spiulina eta detox 
fitonutrienteak, desintoxikatzeko, garbitzeko).

Zukuak eta  
smoothie-ak

“Industrializatutako zukuak 
hartzen baditugu gure gorputzean 
sartuko dugun azukre kopuruak 
ez digu inongo abantailarik 
eskainiko”

Jaione Yeregi
Jaione Yeregi

Ditxosozko COVIDa eztabaida asko sorrarazten ari da. Urtebe-
te luze daramagu aurreikuspen ugari entzuten edota ematen, 
eta gutxitan asmatzen. Azken asteburuan gertatutakoak, berriz 
ere, errealitatearen ikuspegi ugariak azaleratu ditu. Alarma-
egoera amaitutzat eman zuten larunbat gauean,  eta oso modu 
diferentetan jokatu dugu ondoren. Igandean eta astelehenean 
komunikabideetan: harridura, dezepzioa, zentzugabekeria, ar-
duragabekeria, jaia, askatasuna, erreakzio normala…

Ni hirurogei urtera hurbiltzen ari naiz eta  hiru seme alaba 
gazte ditut. “Zorionez” horietako bi azterketetan murgilduta 
daude eta etxean geratu ziren; hirugarrenak parranda bota 
zuen. Nire seme-alabek egin dezaketen irakurketa eta nik egin 
ahal dudana, esango nuke ia-ia, nahitaez, diferenteak izan 
behar direla. Nire ikuspegia –aste honetan jasoko dut lehenen-
go txertoa–, beldurrak, ardurak… eta hogei urteko gaztearena 
ezin dira berdinak izan. 

Esango nuke, eguneroko bizimoduan, parean izan ahal dugun 
edozein egoera edota arazoren aurrean, gure jokabidea diferentea 
izango dela, ez hobea ez okerragoa, diferentea eta errespetatu 
beharrekoa. Onerako eta txarrerako ezberdin aztertzen ditugu 
gauzak gazteek eta helduek, emakumeek eta gizonek, herrialde 
aberatsetan bizi garenok eta herrialde txiroetan bizi direnek…

Denok osatzen dugu mundu zoro hau, eta guztiok osatzen 
dugun koktel honetatik atera behar dira irtenbideak. Itxaro-
pentsu nago.

(Ez)berdinak

"Nire ikuspegia –aste honetan 
jasoko dut lehenengo txertoa–, 
beldurrak, ardurak… eta hogei 
urteko gaztearena ezin dira 
berdinak izan"

Iñaki Ugarteburu
Iñaki Ugarteburu

 U

ma



Eibar eta inguruko produkzio-sektoreetara gerturatzeko bide zuzena da Lanbide 
Heziketa eta bailaran garrantzi handikoak diren bi hezkuntza-zentro daude 
Eibarren: Armeria Eskola eta UNI Eibar-Ermua. 

Lanbide 
Heziketa?
EUSKERAZ!

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Horiek horrela, Eibarko Udalak 80ko hamarkadatik dihardu herrian eta Administrazioan 
euskararen erabilera normalizatzeko lanean. Izan ere, argi dauka Hezkuntza sistemak 
euskararen normalkuntzan jokatu duen eta jokatzen diharduen eginkizuna zein garrantzitsua 
den, eta, bidelagun izan da euskalduntze-prozesu osoan zehar.
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BEÑAR VILARCHAO
Programazio Zikloko ikaslea

“Nahiz eta nire 
egunerokotasunean ingurukoekin 
gaztelaniaz hitz egiten dudan, 
argi neukan ikasketak euskaraz 
egin nahi nituela, ez nuelako 
hizkuntza galdu nahi”

DIANA MARCOS
Uni Eibar-Ermuako irakaslea

“Urte eta erdi bakarrik daramat 
Euskal Herrian, ni Murtziakoa 
naiz eta. Hala ere, denbora 
gutxian euskara asko ikasi dut; 
belarria hemengo hizkuntzara 
ohitu zait”

IRATI IZAGIRRE
Mekanizazio Zikloko ikaslea

“Nire ikasketen inguruko 
informazio askoz ere gehiago 
dago euskaraz gaztelaniaz 
baino, eta erosoagoa egiten 
zait zentzu askotan hori horrela 
izatea”

ALINA IVAN
Armeria Eskolako hizkuntza 
normalizazioko teknikaria

“Datuei erreparatuta, 
euskararen egoera asko hobetu 
da azken hamar urteetan 
Armeria Eskolan: irakasleen 
%100 euskalduna da”

Zer diote mahai-inguruko kideek?

Hezkuntza sisteman Eibarko 
ume gehienak D ereduan es-
kolarizatuak izateak urte gu-
txiren buruan herritar ia guz-
tiak elebidunak izango direla  
bermatzen du. Hori dela eta, 
ikasle denak izango dira gu-
txienez euskara ulertzeko gai, 
eta horrek euskaraz bizi nahi 
duenari arlo guztietan euskara 
erabiltzeko aukera ematen dio. 

Hala ere, oro ez da urre, eta 
derrigorrezko hezkuntza osoa 
D ereduan egin ondoren Lan-
bide Heziketa egitea hautatzen 
duten askok eta askok gazte-
laniazko bideari ekiten diote, 
euskara alde batera utzita. Hori 
gerta ez dadin eta egoera alda-
tzeko asmoz, Udaleko Euskara 
sailak Armeria Eskolarekin eta 
Eibar-Ermua BHI Unibertsi-
tatearekin elkarlanean D ere-
dua sustatzeko kanpaina jarri 
du abian, Lanbide Heziketako 
ikasleak euskalduntzeko.

UNI Eibar-Ermuako zein 
Armeria Eskolako ikasle zein 

irakasleen testigantzak jaso 
ditugu egoera nola bizi duten 
gertuagotik ezagutzeko helbu-
ruarekin. Horretarako, egoera 
deskribatzen lagunduko digu-
ten lau bidelagun izango di-
tugu: Irati Izagirre, Armeria 
Eskolan Mekanizazio Zikloko 
ikaslea; Alina Ivan, Armeria 
Eskolako hizkuntza normali-

zazioko teknikaria eta ingeles 
irakaslea; Diana Marcos, UNI 
Eibar-Ermuako hezkuntza fi-
sikoko irakaslea; eta Beñat Vi-
larchao, UNI Eibar-Ermuako 
Programazio Zikloko ikaslea.

Den-denak bat datoz esa-
tean D ereduan matrikula 
egiteak onurak besterik ez 
dakartzala. Iratik, esaterako, 

lan-mundura begira honela 
diosku: “Gure esparruko hitz 
teknikoak euskaraz ikasten 
baditugu, lan-mundura jauzi 
egitean enpresan gai izango 
gara bertako hizkuntza-kon-
tzeptuak barneratu eta erabil-
tzeko”. Beñatek ere antzeko 
argudioa eman du; izan ere, 
haren ustez enpresa askok 
eta askok baldintza moduan 
jartzen dute euskaraz ondo 
moldatzea, eta azpimarratu 
du berak zikloa euskaraz egi-
ten duenez, alde horretatik ez 
daukala arazorik.

Berebiziko ahalegina egin 
du Diana Marcos irakasleak 
urte eta erdian hemengo hiz-
kuntzara ohitzeko; izan ere, 
Murtziatik etorri eta hemengo 
hezkuntza zentroan hasi zen 
eskolak ematen. Hark diosku 
nahiz eta hezkuntza fisikoa-
ren esparrua nahiko erdalduna 
izan Euskal Herrian, poliki-po-
liki euskalduntze-prozesuan 
dagoela. Hori dela eta, hauxe 

“Lan-mundura 
jauzi egitean 
enpresan gai 
izango gara 
bertako hizkuntza-
kontzeptuak 
barneratu eta 
erabiltzeko” Irati

“Gaur egungo 
enpresa askok eta 
askok baldintza 
moduan jartzen 
dute euskaraz 
ondo moldatzea, 
baina nik ez daukat 
arazorik” Beñat
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gehitu du heziketa fisikoko ira-
kasleak: “lan-munduan gero 
eta funtsezkoagoa izango da 
euskaraz moldatzea, zure espe-
zialitatea edozein delarik ere”. 
Hori horrela dela ziurtatu du 
Alina Marcos hizkuntza nor-
malizazioko teknikariak: “Au-
kera gehiago izango dute lana 
topatzeko D ereduko ikasleek 
besteek baino, egungo ia en-
presa  denek eskatzen baitute 
euskara jakitea, eta elkarriz-
ketak egiten dituzte ikasleen 
hizkuntza-maila egiaztatzeko”.

D ereduaren onurak
Asko dira D ereduan ikastea-
gatik ikasleak izango dituen 
onurak. Esaterako, euskaraz 
ikasteak jarraipen naturala 
ematen dio ikasleari hizkun-
tzari dagokionean eta, gainera, 
ikaslearen formakuntzari gehi-
garri bat dakarkio lan merka-
tura begira. Izan ere, gero eta 
gehiago dira enpresa eta zerbi-
tzu-sektorean euskara ere jaki-
tea eskatzen duten enpresak.

Gainera, inguruko erakun-
derik aurreratuenek kontra-
tazio berrietan euskara jaki-
tea eskatzen dute nahitaez. 
Haietako askoren lan ingu-
rua euskalduna da eta beze-
roekin aurrez aurre egoteko 
postuek euskara gaitasuna es-

katzen dute, bezeroek eurek 
nahi duten hizkuntzan arta-
tuak direnean asebetetze han-
diagoa izaten dutelako. Horrez 
gain, kontratazio publikoetan 
(Osakidetza, Hezkuntza, Ka-
bia, Udalak, Mankomunita-
teak...) euskaraz jakitea eta B1 
edo B2 ziurtagiriak izatea ezin-
besteko baldintza dira. Bi mai-
la horiek dira, zehazki, lanbide 
heziketako ikasleek euskaraz 
ikasteagatik lortzen dituzten 
tituluak.

Oso urrutira joan gabe, Eus-
ko Jaurlaritzak indarrean dau-
ka “Euskara eremu sozioeko-
nomikoan sustatzeko plana 
2020-2023” eta bertan jaso-
ta dauden azken helburuetan 
“Lanbide Heziketan euskaraz 
ikasten duten ikasleen kopurua 
handitzea” dago. Plan horre-
tan jasota dago eskualdeeta-
ko zerbitzu-enpresetan eus-
kararen erabilera areagotzea 
zerbitzu-hizkuntza moduan, 
eta eskualdeko industrietan 
euskara-lan hizkuntza moduan 
gehiago erabiltzea ere bai. Hori 
da etorkizuna. Horiek horrela 
izanik, Lanbide Heziketako 
ikasleari formakuntza euska-
raz egiteak ate ugari irekiko 
dizkio.

“Ia enpresa denek 
eskatzen dute 
euskara jakitea, 
eta elkarrizketak 
egiten dituzte 
ikasleen 
hizkuntza-maila 
egiaztatzeko” Alina

“Lan-munduan 
gero eta 
funtsezkoagoa 
izango da euskaraz 
moldatzea, zure 
espezialitatea 
edozein delarik 
ere” Diana

UNI EIBAR-ERMUA-ko 
TRIPTIKOA DESKARGATZEKO
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Zein gomendio eman dituzte protagonistek?

“Egungo gizartean 
gaztelaniaz hitz egiteko 

aukera beti izango dugu; 
euskaraz jardutekoa, aldiz, 

ez. Beraz, aprobetxa dezagun 
ikasketak, behintzat, 

euskaraz egiteko”

“Euskal Herrian bizi 
garela aintzat hartuta, bai 

lan-munduan eta baita 
egunerokotasunean ere 

oso baliagarria da euskaraz 
jakitea, eta ikasketak 

hizkuntza horretan egitea oso 
lagungarria da”

“Une honetan euskaraz hitz 
egiten jakingo banu, askoz 

ere errazago eta zoriontsuago 
biziko nintzateke, zalantzarik 

gabe, nire lagun eta 
lankideekin askoz ere gauza 

gehiago partekatu ahalko 
nituzkeelako”

“Asko dira D ereduan 
matrikulatzearen onurak, 

besteak beste, zikloa amaitu 
eta euskarako ziurtagiria 

ematen zaiola ikasleari eta 
hori oso baliagarria dela 

curriculumerako”

BEÑAR VILARCHAO

IRATI IZAGIRRE

DIANA MARCOS

ALINA IVAN

ARMERIA ESKOLAKO 
TRIPTIKOA DESKARGATZEKO
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Horrela, sei txirrindulariz 
osatutako 29 talde izan-
go dira irteera-puntuan: 

UCI World Tourreko zazpi, 
UCI Continental mailako 21 
eta estatu mailako beste bat. 
Parte-hartzaileen artean izan-
go dira Anna Van der Breggen 
gaur egungo munduko txapel-
duna eta bere aurretik ortzadar 
maillota eraman zuen Anne-
miek Van Vleuten. Munduko bi 
onenekin batera, Debabarrena-
Kirolgi taldean bere ibilbidea 
hasi zuen Ane Santestebanek 
ere hartuko du parte; berare-

kin euskal txirrindularitzaren 
gorenean dagoen Eider Merino 
partidakoa izango da, eta baita 
Margarita Garcia gaur egungo 
Espainiako txapelduna.

Arraten helmuga
Tropelak Valenciaga Memo-
rialean bizi izandako urratsei 
jarraituko dio eta, Azitaingo po-
ligonoan bildu ondoren, Un-
tzagara joko du martxa neutra-
lizatuan eta, bertan irteerako 
zinta moztu eta gero, berriro 
martxa neutralizatuari ekin-
go diote Maltzagaraino, ber- tatik lasterketa abiatzeko. 117 

kilometro pasatxo izango du 
domeka goizeko probak eta, 
10:00etan hasita, lehenengo 
txirrindulariaren helmugara-
tzea 13:00ak bueltan espero 
da Arrateko gainean. Txirrin-
dulariek Oñatiraino joko dute 
hasteko eta, Udanako gainetik 
pasatuta, Legazpira jaitsi eta 
gero Azkoititik Arronara joan-
go dira eta, behin Itziarko gaina 
pasa eta helmugaren bila. Eiba-
rrera Maltzagatik sartuko dira, 

bariantea hartu eta azken zailta-
sunari, Usartzari, aurre egiteko.

Antolatzaileek, aurreko pro-
betan egindakoaren antzera, 
oraingoan ere ahalegin berezia 
egingo dute jarraitzaileen nahiei 
ahal den neurrian erantzuten 
eta, pandemiaren aurrean neu-
rriak errespetatzeko eskatuz eta 
zorrotz zaintzearekin batera, 
lasterketa guztia jarraitzeko au-
kera eskainiko du streaming 
bidez, www.clubciclista.org klu-
baren web orriaren bidetik. ■

Munduko onenak gure errepideetan
Emakumezkoen Eibarko Hiria Sari Nagusiak hirugarren edizioa biziko du domekan, orain arte antolatutakoen 

artean bikainena. 2018an hasi ziren Eibarko Txirrindularitza Elkartekoak gero eta gorago dagoen emakumezkoen 
txirrindularitzari tokia egiten eta 2019an, beste aurrerapauso bat eginez, Espainiako Koparako baliagarria izatea 

lortu zuten. Pandemiarekin iazkorako prestatutakoa bertan behera laga ondoren, aurten ikaragarrizko jauzia eman 
eta UCI mailako lasterketa antolatu dute, munduko txirrindulari onenen parte-hartzearekin. 

Ane Santestebanek ibilbide bikaina egin du Debabarrenean hasi zenetik.

UCI mailako lasterketa profesionalaren aurkezpena aurreko asteko 
eguaztenean egin zen Eibarko udaletxean.

Van der Breggen Van Vleuten
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>>> Maila bikainean dihardute 
Urbat Urkotronik-eko ordez-
kariak. Horren adibide izan zen 
aurreko asteburuan emaku-
mezkoen taldeak Orbean WP 
9802 B talde indartsuari 12-10 
irabazitako partidua, hori na-
farrak 1. Mailako bost jokalari-
rekin etorri zirela. Lehenengo 
itzulia amaituta, zazpi partidu 
irabaziz, bat berdindu eta ba-
karra galduta, eibartarrak bi-
garren dira sailkapenean eta, 
postu horri esker, txartela lor-
tu dute 3. mailako Espainiako 
txapelketarako. Postu berean 
dago gizonezkoen taldea, azken 
hau zortzi partidu irabazi eta 
bakarra galduta, eurak ere 3. 
mailako txapelketa horretarako 

sailkatuta; gaur bertan Orbean 
jokatuko den Euskal Ligako 
partiduan Waterpolo Donosti 
aurkari zaila izango dute.

Klubeko jokalariak eta mas-
ter mailakoak nahastuta osa-
tutako gizonezkoen bigarren 
taldeak, bestela, oraindik ez du 
barnean duen potentzialtasun 
guztia erakutsi eta, denboral-
diak aurrera jotzen duen neu-
rrian, sailkapenean gora egitea 
espero da. Bestelako mailetako 
taldeek (infantilak, alebinak 
eta benjaminak), entrenatzen 
jarraitzen badute ere, ezin dute 
lehiatu oraindik eta denboral-
dia amaitu baino lehen lagu-
narteko batzuk jokatzeko itxa-
ropenarekin daude.

Waterpoloko talde nagusiak 
Espainiako txapelketetan

Jaz Eibar Triatloi Taldeko zazpi 
ordezkari Euskadiko distantzia 
luzeko triatloi txapelketan 
>>> Arabako Zuia herrian au-
rreko zapatuan jokatutako pro-
ba horretan hasteko 14 kilome-
tro egin zituzten antxitxiketan, 
jarraian bizikleta gainean beste 
65 kilometro ibilbide neketsuan 
eta, azkenik, antxitxika beste 7 
kilometro osatu zituzten. “Pro-
bak iraun zuen bitartean tenpe-
ratura inoiz ez zen 25 gradutik 
jaitsi eta horrek asko gogortu 
zuen bete beharrekoa”, Jaz Ei-
bar Triatloikoek diotenez. Izas-
kun Aizpirik eskuratu zuen pos-

turik onena eibartarren artean, 
zortzigarren helmugaratuz. 
Hala ere, izan zen podiumera 
igo zenik: Galder Hernandez, 
40. geratuta ere, 23 urtetik az-
pikoen artean bigarren onena 
izan baitzen. Roberto Gartzia 
zortzigarren izan zen betera-
noen mailan eta Alex Higuerak 
46. tokian amaitu zuen maila 
absolutuan. Asteburu honetan 
Jaz taldekoek beste hitzordu bat 
dute distantzia erdiko triatloi 
proba batean.

>>> 1. Nazional Mailan joka-
tzen duen Hierros Servandok 
garaipen borrokatu bezain 
baliotsua eskuratu zuen Dis-
triplac San Antonioren aurka 
Ipuruan jokatutako partiduan 
(27-26) eta, bide batez, biga-
rren postua ziurtatzeaz gain, 
igoera fasea jokatzeko txarte-
la eskuratu du liga amaitzeko 
bi jardunaldi besterik falta ez 
direnean. Aurreko asteburuko 
neurketak hainbat gorabehera 
izan zituen markagailuan, ha-

rik eta azken hamar minutue-
tara heltzean eibartarrek parti-
dua euren aldera makurtu arte. 
Fernando Fernandezen mu-
tilek bi puntutara dute orain 
Helvetia Anaitasuna liderra.  

Bestalde, jubenil mailako bi 
taldeek irabazi egin zituzten eu-
ren partiduak: nesken Grupo 
Mecalbe Eibarrek egurtu egin 
zuen Consulting Alaves (41-11) 
eta mutilen Hierros Servando 
30-27 nagusitu zitzaion Ingou 
Arrasateri. 

Eibar Eskubaloiko  lehen taIdea igoera faseari begira

Zuian parte hartu zuten eibartarrek beroari egin behar izan zioten aurre.

Urbateko emakumezkoen taldeak bigarren postuari eusten dio.
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>>> Astelehenean Eibarren bil-
du zituen Aspe enpresak bez-
peran pilota profesionaleko 1. 
Mailako txapela jantzi zuten 
Danel Elezkano bizkaitarra eta 
Jose Javier Zabaleta nafarra. 
Ibon Arakistain Eibarko en-
presako komunikazio-ardura-
dunak zioen moduan, "txapel-
ketak amaitzen direnean beti 
prestatzen ditugu horrelako 
prentsaurrekoak, eta orain-
goan Eibarrek aukera parega-
bea eskaintzen zigun biak he-

men elkartzeko, ikusita nondik 
etorri behar zuten bientzat an-
tzerako distantziara dagoela-
ko". Hainbat komunikabideren 
aurrean jardun zuten pilotari 
biek adierazpenak egiten eta 
argazkietarako posatzen hila-
ren 10eko arratsalde horretan. 
Txapelketan nagusitasun han-
dia erakusteaz gain, nafarrak 
hirugarrenez irabazi zuen eta 
bizkaitarrak bigarrenez; gai-
nera, biek hartuko dute parte 
buruz-burukoan. 

Pilota profesionaleko binakako 
txapeldunak Unben izan ziren 
lortutako garaikurrekin 

>>> Soraluze hirugarren sailka-
tuari 3-0 irabazita, eibartarrek 
aurrea hartu diote Ilintxa orain 
arteko liderrari (legazpiarrek 
bana berdindu zuten Aretxaba-
letarekin) eta sailkapenaren go-
renera heldu dira Adot, Aimar 
eta Recioren golei esker. Urki-
ren beste taldeen partiduetan 
denetarik izan zen: jubenileta-
ko 1. Mailan Urkik 7-1 irabazi 

zion derbia Eibartarrak B tal-
deari eta, kadeteetan, Urki A-k 
2-1 garaitu zuen Lagun Onak 
eta Urki B erraz nagusitu zi-
tzaion Arrasate B-ri (2-9); 1. 
Erregionaleko ordezkariak eta 
jubeniletako Ohorezko Maila-
koak galdu egin zituzten euren 
partiduak. Argazkian, aurre-
ko domekan Soraluzeri irabazi 
zion taldea.

Urki Aviak Erregional Gorengoen mailako lidergoa eskuratu du

Elezkanok eta Zabaletak bikote bikaina osatu dute txapelketa guztian zehar.
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Azarotik alde batetik bestera 
zabiltza zure azken diskoa 
aurkezten. Nola doa?
Diskoa azaroan aurkeztu nuen 
Victoria Eugenia antzokian. 
Harrezkero, Bilboko Arria-
gan, Sorian, Madrilen, Iruñan 
eta hainbat lekutan egon gara. 
Beraz, egoera kontuan hartu-
ta, ezin gara kexatu. Diskoa 
oso lasaia da, introspektiboa. 
Kontzertua modu akustikoan 
egiten dugu, estilo klasikoan, 
eta dena segidan, abestiak bata 
bestearekin lotuz. Coliseoan 
piano zoragarria dago eta Kar-
los Aranzegi bateria jolearekin 
eta  Fernando Neira kontraba-
jistarekin joango naiz.

Nolako sentsazioekin irteten 
da jendea?
Sortzen den giro intimista de-
la-eta, hunkituta ateratzen da 

publikoa; gaur egungo errit-
mo frenetiko horretan eten bat 
sortzen delako. Ordubeteko 
lasaitasun-tartea eskaintzen 
dugu. Adin eta era guztietako 
jendearentzako da.

Elkano Browning Cream tal-
dearearekin ez bezala, bakar-
ka egin dituzun hiru diskoetan 
bide desberdina hartu duzu, 
askoz ere intimistagoa. Zer 
dela eta?
Nire bi proiektu pertsonalak, 
Elkano Browning taldearekin 
egiten dudan lana eta pianoa-
rekin bakarka egiten dudana, 
antagonikoak eta aldi berean 
konplementarioak dira. Bata 
askoz biziagoa da, eta bes-
tea askoz introspektiboagoa. 
Behar kreatiboaren espektroa 
oso ondo betetzen dut modu 
horretan. Islak-en estilo des-

berdinak daude: nire formazio 
klasikoa hor dago; eta, bestetik, 
bluesa,  jazza, musika inpre-
sionistaren ikutuak... Barruan 
daukadan guztiaren batura da, 
eta hori guztia hizkuntza pertso-
nalean  transmititzen saiatzen 
naiz. Hori da artista batentzako 
erronkarik zailena. 

Aurreko bi diskoekin aldera-
tuta, Islak-en Karlos Aranze-
giren bateriak eta perkusioak 
laguntzen dute zure pianoa 
zenbait piezatan.
Bai, bost abesti horiek eskatzen 
zidaten lotura erritmiko bat, 
eta horregatik sartu dut per-
kusio elementu hori, eta baita 
baxu bat ere, diskoan nik neuk 
sartu dudana sintetizadore 
analogiko batekin, kontraba-
xu baten tankera hartzen due-
na. Zuzenean, berriz, Fernando 

Neiraren kontrabaxuak beteko 
du leku hori.

Urte konplikatua izan da, baina 
ez zara geldirik egon...
Saiatu naiz urte berezi honi ete-
kina ateratzen konposatuz, gra-
batuz, diskoa editatuz, beste 
musikari eta artistekin kolabo-
razioak eginez... Elkano Brow-
ning Cream-ekin udazkenean 
aterako dugu disko berria. Hori 
da nire lana egiteko modua, 
beti zirriki-zarraka.

“Ordubeteko lasaitasun-tartea 
eskaintzen dugu kontzertuan”

MIKEL AZPIROZ • PIANOJOLEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Datorren barixakuan, maiatzaren 21ean, Mikel Azpiroz pianojole donostiarraren 
“Islak” azkeneko lanarekin zuzenean gozatzeko aukera izango dugu Coliseo antzokian 
(19:00etan). Aurreko bi diskoekin jarraitutako bide intimistan sakontzen du “Islak”-en.  
Kontzertuan ez da bakarrik egongo, Karlos Aranzegi bateriajoleak eta Fernando Neira 
kontrabajistak giro lasai eta intimista hori lortzen lagunduko diote zenbait piezatan.

9 urteko semeak egindako  
eskulana agertzen da Mikel  

Azpirozen diskoaren azalean

Klub Deportiboko Argazkila-
rien eskutik, martxa betean da 
Argazkilaritza Maiatzean. Hi-
laren 30era arte bederatzi era-
kusketa ikus daitezke herriko 
areto ezberdinetan: Portalean, 
Sasha Asensio, Javier Ortiz, Jose 
Agustin Gurrutxaga eta Mari 
Jose Cueli argazkilarien lanak 
ikusgai daude; Topalekuan, 
Javier P. Fdez Ferrerasenak; 
El Ambigú tabernan, Eibarko 
Klub Deportiboko argazkilarien 

lanak ikus daitezke eta Portalea 
tabernan ere Deporreko argaz-
kilarien erakusketa dago ikuste-
ko moduan; Klub Deportiboan, 
berriz, Jose Luis Tejedorren ar-
gazkiak ipini dituzte; eta Untza-
gako Jubilatu Etxean, XLVII. 
Nazioarteko Gipuzkoa Saria 
erakusketa. Bestalde, bihar 
tailerra emango du Fran Nie-
tok eta hilaren 22an egitekoak 
ziren kaleko topaketak, berriz, 
bertan behera laga dira.

Argazkilaritza Maiatzean 
egitarauko bederatzi 
erakusketak zabalik daude
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Hiru artelan zozketatuko dituzte, 
Zaporeak Proiektuari laguntzeko
Herriko hiru artistaren laguntzari esker Zaporeak Proiek-
tuari laguntzeko zozketa antolatu dute. Esteban Oroz, 
Elisabeth Eguren eta Esther Galarza Untzagako jubilatu 
etxean zabaldu duten dendan egon ziren aurreko astean, 
donazioa egiten: Orozek eta Egurenek koadro bana eman 
dute (“Arrajola baserria” eta “Udaberria”) eta Galarzak ze-
ramika-lan bat (“Itsasoko-ostra”). Untzagan bertan 
2 eurotan saltzen ari diren rifak erosita, artelan horietako 
bat irabazteko aukera izango duzue. Zozketa gaur egingo 
dute, 19:30ean Untzagan.

Zozketan saritutako Zuloagaren 
lanen kopiak jasotzeko epea gaur 
amaituko da. Udaletxeko 2. pisura 
(Ego Ibarra) joan behar da eta, asko 
sari bila joan arren, irabazle batzuk 
falta dira (agertu ezean ordezkoek 
hartuko dute. Saritutako zenbakiak 
jarraian: 00538, 08256, 00501, 
03275, 02807, 05642, 01339, 00011, 04795, 01348, 05353, 
00891, 05501, 00883, 00044, 00058, 00080, 01501, 
02759, 06001, 05771, 00869, 00508, 00762, 04055, 08272 
eta 05664.

Usartza Txistulari taldea ka-
lejiran irtengo da domekan, 
Eibarko erdialdeko kaleetan 
zehar, goizeko 11:00etatik au-
rrera. Pandemiaren eraginez, 
urte erdi pasatxo eman dute 
herriko kaleak euren doinuekin 
bete barik, baina apurka-apur-
ka lehengo martxari heltzeko 
asmoa daukatela azaldu digute.

Txistularien kalejira domekan 

Elena Perez Usartza Txistulari 
taldeko zuzendaria hil da 
Aurreko barixakuan hil zen 
Elena Perez Perez Usartza Txis-
tulari taldeko kide eta zuzen-
daria, 53 urterekin, gaixotasun 
luze baten ondoren. Ermuko 
San Lorenzo auzoan jaio zen, 
baina txikitatik izan zuen lotu-
ra estua Eibarrekin, txistuaren 
munduan 7 urte inguru zituela 
hasi baitzen Amalur dantza-
taldean. Bertan txistua jotzen 
urte batzuk eman ondoren, Ei-
barko kontserbatorioan hasi 
zen musika ikasten. Donostia-
ko kontserbatorioan jarraitu 
eta amaitu zituen ikasketak: 
1989an, Jose Ignacio Ansore-
na katedradunarekin amaitu 
zuen txistu-karrera, aitortza 
gorenarekin. Biolontxelo eta 
zeharkako txirula-ikastaroak 
ere egin zituen.

Gaztetatik hartu zuen parte  
Eibarko txistulari talderen ba-
tean eta, 80ko hamarkadaren 
erdialdeaz geroztik, Eibarko 
Txistulari Bandako (gaur egun-
go Usartza Txistu taldeko) kide 
zen. Bizitza musika-irakaskun-
tzan eman du, hainbat ikastetxe 

zein musika-eskoletan (Eibar, 
Ermua, Bergara, Soraluze, Gas-
teiz, Mutriku…). Herri mai-
lako eta Euskadiko txistulari 
-lehiaketetan ere hartu izan 
du parte, banaka zein taldeka, 
eta hainbat sari eta errekono-
zimendu lortu ditu. Bilboko 
Udal Bandan ere hainbat al-
ditan aritu izan da.

Usartzako bere taldekideek 
adierazi digutenez, “beti ibili da 
kalejiretan, kontzertuetan eta 
alardeetan parte hartzen eta 
laguntzen (Eibarren, Ermuan, 
Deban, Soraluzen, Bilbon, Du-
rangon, Zornotzan eta Donos-
tian). Ama eta borrokalari ne-
kaezina, pertsona hurbila eta 
apala izan da, beti laguntzeko 
prest. Txistuaren kultura eta 
musikarekin zerikusia duen 
guztiari eusteko eta irakasteko 
helburua izan du beti”. 

Bere heriotzak atsekabe han-
dia eragin die inguruko guztiei 
eta, …eta kitto!-tik ere, gure 
doluminak eta elkartasuna 
adierazi nahi diegu Elenaren 
taldekide, lagun eta senideei. 

Gaur da saritutako koadroak 
jasotzeko azken eguna 

Azken orduko aldaketa tartean, maiatzaren 22ra atzeratu 
dute aurreko asteburuan egitekoa zen Burgosko Prozesuari 
buruzko emanaldia. Gaztetxean proiektatuko dute 
dokumentala, 10:00etan, eta ondoren Josu Ibargutxirekin 
solasaldia egingo da. Burgosko prozesua gertutik 
ezagutzeaz gain, Segoviako ihesean egon zen Ibargutxi, 
besteak beste.

Hilaren 22an izango da proiekzioa
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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Paradisutik begira.  GORKA TELLERIA.
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ZAPATUA 15

KONPOSIZIO TAILERRA
10:00-14:00/16:00-20:00 
Argazkilaritza Maiatzean. Kon-
posizio tailerra, Fran Nietoren 
eskutik. Portalean.

DOMEKA 16

TXIRRINDULARITZA
10:00 III. Eibarko Hiria Sari 
Nagusia. Untzagan

KALEJIRA
11:00 Usartza Txistulari 
Taldearen kalejira. Herriko 
erdialdeko kaleetan.

ASTELEHENA 17

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

MARTITZENA 18

ANTZERKIA
15:00 “Hansel eta Gretel”  
(Borobil Teatro). Doan (ikas-
leentzat). Coliseoan.
SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara).  
Klub Deportiboan.

EGUENA 20

SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara).  
Klub Deportiboan.
KONTZENTRAZIOA
19:00 Presoen aldeko kontzen-
trazioa. Untzagan

Maiatza 14 / 20
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

• Victoria Lopez Tobes. 92 urte. 2021-5-5.
• Miguel Marquez Galindo. 77 urte. 2021-5-6.
• Elena Perez Perez. 53 urte. 2021-5-7.
• Luis Ignacio Berraondo Etxeberria. 90 urte. 2021-5-10.
• Iñaki Elgea Argiarro. 87 urte. 2021-5-10.
• Juan Antonio Lizaso Eguren. 91 urte. 2021-5-11.
• Soledad Manzanedo Mena. 99 urte. 2021-5-12.
• Juan Morales Muñoz. 59 urte. 2021-5-12.

Hildakoak

• Fatima Syll Montalban. 2021-4-28.
• Ane del Collado Acuña. 2021-5-2.
• Julen Martinez Crespo. 2021-5-3.
• Ekhi Mardaras Charola. 2021-5-6.
• Malen Astarloa Rios. 2021-5-7.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 14
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

ZAPATUA 15
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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

ASTELEHENA 17
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 18
EGUNEZ | Morgado (S. Agustin, 3)

EGUAZTENA 19
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 20
EGUNEZ | Azkue (T. etxebarria, 4)

BARIXAKUA 21
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

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 
Irastorza Calvo, bixar 
urtetxua beteko 
dozu-eta. Peio zure 
anaixa, gurasuak, 
aitxitxa-amamak eta 
birramonen partez.

Zorionak, MIKEL, 
hillaren 17xan 4 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, NILLE! 
Bixar 3 urtetxo beteko 
dozuz! Bihar dan 
moduan ospatuko 
dogu asteburuan 
famelixakuon artian!

Zorionak, JON, mutil 
haundi! Atzo 3 urte 
egin zenduazen-eta. 
Musu potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, 
NORAtxo, zure 9. 
urtebetetzian!!! 
Zorion haundi-
haundixenak aitatxo 
eta amatxoren 
partez!!! Pilla-pilla 
maite zaittugu!!!

Zorionak, MAIALEN 
politt hori, zure 12. 
urtebetetzian. Patxo 
potolo mordua maitte 
zaittugun guztion 
aldetik. 

Zorionak, ANI! Gaur 
4 urte betetzen 
dozuz eta goazen 
ospatzeraaaa! Patxo 
potolo bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, LIBE! 
Hillaren 12xan 6 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat 
etxeko danon partez!

Zorionak, AMANE eta LIBE!!! Eguaztenian                    
9 eta 6 urte bete zenduezen-eta. Patxo haundi 
bat Pantxika, Inhar eta Martxelen partez.

Ongi etorri, EKHI 
Mardaras Charola!!! 
Patxo potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez!!!  

Zorionak, EDER! 
Gure txapeldunak 
domekan 4 urte 
beteko dittu-eta. 
Asko maite zaittuen 
Irení, aitta eta amaren 
partez.

Zorionak, ELENE!!! 
Domekan 9 urte 
beteko dozuz eta oso 
ondo ospatu eguna! 
Patxo haundi bat Paul, 
aitatxo eta amatxoren 
partez!!!

Zorionak, IRATI, 7 urte 
gure bizitza zorionez 
eta maitatasunez 
zipristintzen. Musu 
asko famelixa eta, 
batez be, Naia zure 
ahizparen partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 15ean: 16:00
• 16an: 16:00

“Barbie y Chelsea”
Zuzendaria: Cassie Simmons

1 ARETOA
• 15ean: 19:00
• 16an: 19:00
• 17an: 19:00

“Borrar el historial”
Zuzendaria: Gustave Kervern

2 ARETOA
• 15ean: 16:00, 19:00
• 16an: 16:00, 19:00
• 17an: 19:00

“El olvido que seremos”
Zuzendaria: Fernando Trueba

ANTZOKIA
• 15ean: 19:00
• 16an: 19:00
• 17an: 19:00

“Ilargi guztiak”
Zuzendaria: Igor Legarreta
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1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
 • Pisua salgai Sallabenten (Ermua).                  
3 logela, egongela, sukaldea eta ko-
muna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bis-
ta ederrak. Dena kanpora begira. . Tel. 
605711422. 

3. LOKALAK
3.2. Errentan
 • Estetika zentro batean kabina aloka-
tzen da, nutrizio edo estetika gauzetan 
erabiltzeko moduan. Tel. 665733954. 

 • Garajea alokagai San Pion. Tel. 
652775746. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Eibarko neska arduratsua eskaintzen 
da umeak zaintzeko, etxeko lanak egi-
teko eta beste kudeaketa lanetarako. 
Tel. 658845081.

 • Neska eskaintzen da etxeko lanak egi-
teko. Externa. Tel. 645478251.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko, garbiketak egiteko eta su-
kaldari bezala. Tel. 628321649.

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lanetarako. Ordutegi malgua. Tel. 
643887097.

 • 20 urteko neska eskaintzen da uztai-
lean umeak zaintzeko. Ordutegi za-
bala. Tel. 681014109.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 632576642. 

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

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

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

 • 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.

4.2. Langile bila
 • Estetizienea behar da, esperientziare-
kin, Eibarko ileapaindegi batean. Lan 
giro bikaina. Tel. 678674250. 

 • 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
 • Irakaslea eskaintzen da LH eta DBH 
ingeleseko eta gorputz hezkuntzako 
klaseak emateko. Entrenamendu per-
tsonalak ere eskaintzen dira, heldu 
zein adinekoentzat. Tel. 692930121.

 • Etxez-etxeko laguntza klaseak ema-
ten dira. Bakarka. 640019325. Nerea.

 • DBH eta Batxilergo klase partikula-
rrak ematen dira. Ez galdu kurtsorik. 
Tel. 678937827. Patrizia.

 • 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






