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EskutitzakEskutitzak

Xabier Santamaria

Berak zioen bezala, “Muy, Muy” herrian jaiotakoa zen, eta laga egin 
digu. “Muy noble y Muy leal” Elorrioko hiribilduko semea eta, aldi 
berean, eibartarra adopzioz. Ostalariongandik gertu beti. Askori 
eguna alaitzen diguten hornitzaile horietakoa zen, bere kafe onarekin 
zetorren bakoitzean. Esango nuke eskaera berak bakarrik ere egingo 
lukeela.. 

Bere lagun-taldeko eta Errasti Peñako kide garenok (bera bertako 
presidente sortzailea genuen) gure doluminik bizienak adierazi nahi 
dizkiegu bere familiakoei. Lehenengo Lydia gure lagunari eta, jarrai-
tzeko, Beñat eta Nerea (hau haren bihotzeko azukre-koxkorra) bere 
seme-alabei. Badakigu une zailak direla, baina zuen bihotza arintzeko 
asmoz, eta adiskidetasuna eta giza berotasuna ezagutzen dugun neu-
rrian honakoa jakinarazi nahi dizuegu...

Xabier ezagutu daitekeen pertsona alai eta eskuzabalena izan zela 
eta, nonahi dagoela, handik zuek gidatzen jarraituko duela. Zuek ere 
bere bidetik jo: izan zaiteztela alai eta eskuzabalak zentzu guztietan. 

Atzo esaten zidaten baginela 101 lagun Errasti Peñan (1. Mailan Ei-
bar FT-rekin jokatu duen eibartar bakarrarena). Orain ehun besterik 
ez, baina hala eta guztiz Eibarko handiena izaten jarraitzen du.

Xabier: zure legatua ez dela galduko agintzen dizugu eta jarraituko 
dugula ehundik gora izaten.

Goian bego.
Mireia Alonso

Eibarko Udalari

Aldatzeko bizilagunek udal-arduradunengana jotzen dugu erreklama-
zioa egin eta honakoa eskatzeko: 

1. Uste dugu gure etxearen gainean dagoen desgaitutako baserria 
oso egoera kaskarrean dagoela. Erortzekotan, sortutako egoera oso 
larria izango zatekeen, inork bizia galtzeraino eraman zezakeena. Hori 
dela-eta, Udalari eskatzen diogu bizilagunen segurtasuna bermatuko 
duen neurri egokiak hartzeko. Gainera, hainbat kasutan harriak eta 
txintxorrak ere izan ditugu gure pegoraren ondoan. Horregatik, base-
rriak duen egoeraren azterketa teknikoa eskatzen dugu.

2. Sostengatzen duen horma ere pitzatuta dago, horrek dakarren 
arriskuarekin.

3. Inguruetako egoera osasun-kalterako da, arratoi handiek nahi 
dutena egiten duten bitartean. 

Aipatutako eskaerok aurretik ere egin ditugu, udalaren plataforma 
digitala aprobetxatuz eta presentzialki Pegoran, baina ez dugu inongo 
erantzunik jaso.

Horregatik exijitzen diogu Udalari behingoz egoerak merezi duen 
erantzukizunri heltzeko eta ahal den azkarren erantzuteko.

Aldatze kaleko bizilagunak

NEKE TA ABAR.-  Ahal den moduan, kostata. “Neke ta abar, umiak hazi dittu behintzat.”: 
NEKEZ.-  Berandu. “Atzo nekez etorri ziñan”. / Kostata. “Aldatz gora nekez joan giñan”. 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera



DANON AHOTAN4 …eta kitto!
1189. zenbakia

>>>  Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Ingurumen eta Obra Hi-
draulikoetako Departamen-
tuak, Udalarekin elkarlanean, 
Energia Argitu programaren 
baitan, “Ibilgailu elektrikoak 
eta mugikortasun jasangarrira-
ko aukerak” izenburuko online 
tailerra antolatu du ekainaren 
9rako, 18:00etan. Azaldu du-
tenez, “tailer honen bidez, gi-
zartean pixkanaka indartzen 
ari diren mugikortasun jasan-
garrirako eredu berriei buruz-
ko informazioa eman nahi zaie 
herritarrei”. Modu praktikoan, 
gaur egun merkatuan dauden 
ibilgailu elektrikoen ezaugarri, 
kontsumo, prezio, kargatzeko 
errekerimendu eta bestelakoei 
buruzko informazioa emango 
dute, bai eta mugikortasun ja-
sangarrirako beste aukera ba-
tzuei buruzkoa ere (ibilgailu 
hibridoak, bizikleta eta patinete 
elektrikoak…). Antolatzaileen 
berbetan, “gainera, egunero-
ko mugikortasun beharrei bu-
ruzko hausnarketa egingo da, 
motorrik gabeko mugikorta-
sunerako aukerak aztertuz eta 

ibilgailu elektrikoak parteka-
tzeko dauden esperientzien be-
rri emanez”.

Tailerra doan da, baina parte 
hartu nahi duten herritarrek 
aurretik izena eman behar dute, 
ezinbestekoa baita aldez au-
rretik saiorako sarbidea ema-
tea. Izena emateko, argitu@
gipuzkoa.eus helbidera idatzi 
edo 943 11 29 48/605 75 76 87 
telefono zenbakietara deitu dai-
teke. Informazio gehiago nahi 
izanez gero, www.argitu.eus 
helbidean begiratu.

>>>  Eguzki Eibar kolektiboak 
bi hitzaldi ireki antolatu ditu 
astebururako Untzaga pla-
zan, “Plazak berreskuratzen” 
izeneko elkarrizketa-gunean. 
Lehen saioa bihar izango da, 
12:00etan: “Osasuna eta CO-
VID” izenburuko hizketaldia 
Kirurgia Orokorrean eta Diges-
tioan Espezialista den Juanjo 
Martinez mediku kirurgialariak 
emango du. Eta domekan, be-
rriz, “Gertatzen ari denaren bes-
te ikuspegi bat” izenekoa egingo 
dute, hori ere 12:00etan hasita, 
eta bertan Idoia Larrañaga nu-
trizionista eta terapeuta eta Jo-
seba Argintxona Psikologia eta 
Filosofia irakaslea arituko dira 

berbetan. Nabarmentzekoa da, 
bestalde, uneoro errespetatuko 
direla indarrean dauden segur-
tasun-neurriak.

>>>  Euskal presoen eskubi-
deen alde lan egiten duen Sare 
elkarteak “Ibilian-ibilian, etxe-
rako bidean” goiburuko kan-
paina ipini du martxan. Ho-
rren baitan, hainbat ekimen 
garatuko dituzte orain hasi eta 
urrira bitartean eta Debaldea-
ri tokatu zaio kanpainarekin 
hastea. Horretarako, domekan 
Oñatitik Elgoibarrera joango 

den Bizikleta Martxa antolatu 
dute. Azaldu dutenez, “Oñatin 
goizeko 10:00etan hasiko da; 
ondoren, Bergaran 11:00etan 
hamaiketakoa egingo da pla-
zan; eta Elgoibarren amaituko 
da, 12:30ak aldera, manifesta-
zioarekin eta Kalebarren plazan 
egingo den ekitaldi batekin”. 
Ekimenean parte hartzera gon-
bidatu nahi dituzte herritarrak.

Ibilgailu elektrikoen 
inguruko informazioa 
emateko Energia Argitu 
tailerra emango dute

“Plazak berreskuratzen” abiatu du 
Eguzki Eibar kolektiboak

Euskal presoen aldeko bizikleta 
martxa egingo da domekan

>>>  Andretxeak emakume-taldea osatu nahi du, herriko banku 
batzuk ostadarraren koloreekin margotzeko, LGTBI+ eskubideak 
aldarrikatzeko asmoz. “Pertsona bat arduratuko da prozesua zu-
zentzeaz eta taldea koordinatzeaz, WhatsApp talde bat sortuz”, 
diotenez. Jarduera gaur bertan hasi eta ekainean zehar garatzea 
aurreikusi dute: ekainaren 4an, 11n eta 25ean, 09:30etik 13:30era 
eta 16:00etatik 19:00etara arituko dira; eta ekainaren 21ean eta 
24an, berriz, 15:30etik 19:00etara aritzea da asmoa.
Ekimenean parte hartu nahi dutenek Andretxeara deitu dezakete, 
943 54 39 38 edo 688 853 440 telefonoetara edo, bestela, posta 
elektronikoa bidali dezakete andretxea@eibar.eus helbidera edo 
sare sozialen bitartez kontaktuan jarri.

Bankuak margotzeko 
emakume bila dabiltza
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>>>  Zaldibar Argituk eta Es-
kubide Sozialen Gutunak dei-
tuta, aurreko zapatuan mani-
festazioa egin zen Zallan eta 
herritar ugarik erakutsi nahi 
izan zioten elkartasuna zabor-
tegian desagertuta jarraitzen 
duen Joaquin Beltranen fa-
miliari. Bilaketa-lanak bertan 
behera lagatzeko erabakiaren 
berri izan eta gero deitu zuten 
mobilizazioa. Izan ere, Zaldi-
barko zabortegia amildu ze-

netik 15 hilabete luze joan dira 
eta hondamendian desagertu 
ziren bi langileetatik, Alberto 
Sololuzeren gorpuzkiak baino 
ez dituzte aurkitu, iazko abuz-
tuan. Joaquin Beltranenak, be-
rriz, zabortegian desagertu-
ta jarraitzen dute. Ekitaldian 
berriz ere eskatu zituzten ger-
tatutako guztiaren inguruko 
“erantzukizunak” eta Eusko 
Jaurlaritzari “ardura gainetik 
kentzea” leporatu zioten.

>>>  Udalak fatxadak zaharbe-
rritzeko edota igogailuak jarri 
eta berritzeko obretarako diru-
laguntza deialdi berri bat jarri 
du abian. Dirulaguntza horiei 
aurre egiteko, aurtengo udal 
aurrekontuetan 200.000 eu-
roko partida jarri da. Eibarko 
alkate eta Hirigintzako buru 
Jon Iraolak azpimarratu du “la-
guntzen programa hau finka-
tuta dagoela jada urteroko udal 
aurrekontuetan”, eta egiaztatu 
du “herritarrei aukera ematen 
diela lan horiek sortzen dituz-
ten gastuak murrizteko, bere-
ziki, pandemiaren eraginez bizi 
dugun krisi-une honetan” eta, 

gainera, “ahalbidetzen du erai-
kinen irisgarritasuna hobetzea 
eta eraginkortasun energeti-
koaren eskakizunetara egoki-
tzea”. Honako lanak izango dira 
diruz lagunduko direnak: fatxa-
dak zaharberritzea, igogailuak 
jarri edo ordeztea, igogailuak 
zero-kotara jaistea pegoratik 
irisgarritasuna bermatzeko 
(lehendik dauden desnibelak 
kenduz) edota plataforma jaso-
tzaileak jartzea.  Dirulaguntzen 
deialdian ezartzen da zein di-
ren laguntzak jaso ahal izateko 
baldintzak. Informazio gehiago 
nahi duenak Udaleko webgu-
nera jo dezake.

Herritarren elkartasuna jaso du 
Joaquin Beltranen familiak

Fatxadak eta igogailuak 
berritzeko dirulaguntzak
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>>>  Saharar herriaren aska-
tasunaren aldeko martxaren 
harira, bihar Eibartik Ermura 
bitarteko ibilbidea oinez egi-
teko martxa antolatu dute, 
Eibar-Sahara Elkartearekin 
elkarlanean. Irteera Untza-
gatik izango da, 11:00etan, 
eta amaiera, berriz, Ermuko 
plazan. Han Saharako dan-
tza tipikoak eskainiko dituzte 
eta, ondoren, saharar emaku-
meei omenaldia egingo diete. 
Horrez gain, kontzentrazioa 
egingo da 13:00ean Orbe Kar-
dinalaren plazan.

>>>  Errebalen lanak hasi behar zituztela eta, 2013ko ekainaz ge-
roztik anbulatorio pareko parkean egon den “Txopitea ta Pakea” 
eskultura bere jatorrizko kokalekura, Errebalera bueltan eraman 
dute aste honetan, martitzenean. Jorge Oteizak bere laguna zen 
Daniel Txopitearen omenez egindako eskultura 1998an inaugu-
ratu zuten eta Oteizak berak agindu zuen non jarri behar zuten: 
lehengo merkatu plaza zegoen tokian, Coliseo parean kokatu zu-
ten 3.500 kiloko pisua duen brontzezko eskultura, hain zuzen ere 
Txopiteak Pagaegi kaleko bere estudioa izan zuen tokira begira. 
Merkatu Plazaren eraikina bota behar zutenean, hasiera batean 
Alfa Arten gorde zuten eskultura, baina Errebalgo lanak urteetan 
atzeratzen zirela ikusita 2013an anbulatorio parean ipintzea era-
baki zuten, baina beti ere Errebalen lanak amaitzean hara berriz 
eramateko asmoarekin.

Jatorrizko kokalekura, 
Errebalera bueltatu da 
Oteizaren eskultura

Sahararen aldeko 
oinezko martxa 
egingo da bihar

>>>  Domekan amaituko da 
Elikagaien Bankuaren alde El 
Corte Inglesek martxan ipini 
duen “Kilo operazioa” kanpai-
na. Bertan Hipercor, Supercor, 
Supercor Express eta online 
supermerkatuko establezimen-
du guztiek hartzen dute parte.
Pandemiaren ondorioz bizi du-
gun krisi ekonomikoak gehien 
kaltetu dituenei laguntzeko, 
bezeroek ekarpen ekonomi-
ko bat egin ahal izango diote 
beraien zonaldeko Elikagaien 
Bankuari, kutxan bertan, on-

line supermerkatuaren bidez 
edo APP bidez egindako ohiko 
erosketa ordaintzen dutenean. 
Beste batzuetan bezala, El Cor-
te Inglesek bildutako guztiaren 
%10 emango du, premia han-
dieneko elikagaietan.

Espainia mailako Elikagaien 
Bankuaren Federazioak eman-
dako datuen arabera, inoiz bai-
no jende gehiagori laguntzen 
ari dira pandemia sortu zenetik 
eta eurengana jotzen dutenen 
kopurua ia bikoiztu egin da az-
ken urtean.

Elikagaien Bankuari laguntzeko  
“Kilo Operazioa” ipini dute martxan  
El Corte Ingleseko supermerkatuetan

>>>  Ego Ibarra batzordearen 
web orrian osatzen ari diren 
“Atzo goizeko ipuiñak” bildu-
marako biñeta berria egin du 
Martin Azpilikuetak, Eibar fo-
ball taldearen kategoria-jaitsie-
ra gai modura hartuta eta, ko-
mikian dauden bi pertsonaiak 
lur azpian daudela aprobetxa-
tuta, Ego Ibarra batzordeak go-
gora ekarri du nola sasoi ba-
tean Eibarren bi kanposantu, 
“katolikoa” eta “zibila” egon zi-
ren. Batzordeak jaso duenez, 
“kanposantu zaharra, Ibarku-
rutzeko Anuntziazioko Andra 
Mari ermitaren ondoan zegoen, 
Ibarbea etxearen lursailetan”. 

Herriaren erdian zegoela eta, 
toki aproposagoa Urki izango 
zela erabaki zuten 1855. urtean. 
Agirietan jasota dagoenez, Ei-
barren lehendik ere bazen kan-
posantu zibil bat, baina egoera 
txarrean zegoenez, 1902. urteko 
ekainaren 16an, Udaleko Go-
bernazio Batzordeak kanpo-
santu zibil berria egitea erabaki 
zuen eta, azkenean, kanposantu 
katolikoaren ondoan egin zen. 
1905. urterako amaituta zeu-
den kanposantu zibilaren lanak. 
Bi kanposantuen artean, biak 
banatzen zituen horma 1977. 
urtean, Franco hil eta urte bira 
bota zuten.

Eibarren egon ziren kanposantu 
biak gogoratu ditu Azpilikuetak
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>>>  Ego Ibarra batzordeak 
Eibarko BHIko hiru ikaste-
txeekin (Aldatze, Institutua eta 
La Salle) batera antolatutako 
hitzaldiak Ego Ibarraren You-
Tube kanal estreinatu berrian 
ipini dituzte ikusgai. 

“Langile mugimendua XIX. 
mende bukaeran eta XX. men-
dearen hasieran” izan zen 
Josu Txuekak Eibarko Insti-
tuko ikasleen aurrean azaldu 
zuen gaia, Industrializioaren 
hastapenetatik hasi eta Eibar 
aldean amaitu arte. Ludger 
Meesek “Euskadiren sorrera. 
1936ko Autonomia Estatutua: 
aurrehistoria polemikoa eta 
amaiera gazi-gozoa” izan zuen 
hizpide Coliseoan, Aldatzeko 
ikasleak aurrean zituela, eta 
Unai Belaustegik  “Espainia-
ko Bigarren Errepublika eta 
Gerra Zibila” jorratu zuen La 
Salle eskolan.

Gazteei zuzendutako hi-
tzaldi horiek Eibarko BHIko 
hiru ikastetxeekin elkarlanean 
antolatu ditu batzordeak, he-
rriaren 675. urteurrenaren 
harira. Diotenez, “historiala-
riek ahalegin berezia egin zu-
ten gazteen aurrean gai sakon 
horiek ahalik eta modurik di-
daktikoenean eta atseginenean 
emateko. Orain, Ego Ibarraren 
YouTube kanal estreinatu be-
rrian jarri ditugu, azpititulue-

kin, jende guztiarentzako ere 
ikasgai ederrak direlako”.

Kanal berrian, Ego Ibarrak 
egindako hainbat dokumental 
ikusi ahal izango dira (“Alejan-
dro Telleria Alkate Txikixa”, 
“Hárek umiak-Los niños de la 
guerra”, “Santiago Arizmen-
diarrieta”, Zuloagari buruz-
ko zikloa…), hitzaldiak (Juan 
Pablo Fusi, Itun Federala…), 
Batzordeak zaharberrituta-
ko filmak (“Eibar Industrial”, 
“V. Bicicleta Eibarresa”), edo 
Ego Ibarraren lanarekin lotu-
tako beste dokumentu batzuk 
(“Arrateko Zelaiko kantuak”, 
2002an antolatutako jaialdia 
Eibar Kantuz Kantu liburuan 
oinarrituta) edo herriarekin 
lotutako beste hainbat pelikula 
eta bideo (“Toribio Etxebarria 
sariak 2012”) eta abar.

>>>  Juan Antonio Mogel ikas-
tolak “Jolastokien eraldaketan 
murgilduta” izeneko erakusketa 
aurkeztuko du datorren astean 
Topalekuan. Ekainaren 4tik 
12ra bitartean egongo da ikus-
tera joateko aukera, 18:00eta-
tik 20:00etara (ekainaren 5ean 
eta 6an, 12:00etatik 14:00etara 
bitartean ere zabalduko dute).

Ikastetxetik azaldu dutenez, 
“irailean hasi genuen ibilbidetxo 
hau. Ikasturte hasieran hau-
rrak xaxatu genituen eta beraien 
ametsetako jolastokia irudika-
tu zezaten eskatu genien. Ba-
nan-banaka marrazkiak egin, 
beraien artean hitz egin, talde-
ka adostu eta ... azken finean, 

ametsak egia bihur zitezkeela 
sinestu. Helburua, gure jolas-
tokiak poliki-poliki eraldatzen 
joatea da”.

Eskolako ikasle guztiak, 1. 
mailatik 6. mailara bitarte-
koak, plastikako irakasleen 
laguntzarekin, “proiektu txi-
ki-erraldoi” honetan murgildu-
ta ibili dira eta orain egindako 
lanaren emaitza erakusteko ga-
raia da: “Ekainaren 4tik aurre-
ra erakusketa zabalduko dugu 
Topalekuan. Herriari zuzen-
dutako erakusketa izango da 
eta denak zaudete gonbidatuta 
ikasleek egin dituzten artela-
nak ikustera joan eta horietaz 
gozatzera”.

Josu Txueka, Ludger Mees eta 
Unai Belaustegi historialarien 
hitzaldiak jende guztiarentzat 
jarri ditu sarean Ego Ibarrak

Haurren ametsetako jolastokien 
maketak erakutsiko dituzte 

>>>  Udalak eta Plano Corto  
Kultur Elkarteak antolatuta, 
azaroaren 8tik 13ra bitartean 
burutuko den 22. “Asier Erras-
ti” Film Laburren Jaialdirako 
izen-ematea uztailaren 15era 
arte egongo da zabalik eta In-
ternet bidez egin beharko da, 
www.eibar.eus udalaren web-
gunean. Lanak ere web orri ho-
rren bitartez igo beharko dira 
sarera. Plano Corto elkartea-
ren helburua laburmetraiak eta 
ikusentzunezko gaiak sustatzea 
eta zabaltzea da eta Asier Erras-
ti film laburren jaialdia – Javier 
Agirresarobe Saria antolatzen 
dute urtero, Udalarekin bate-
ra. Lehiaketan nola parte hartu 
zehatz kontsultatzeko Udalaren 

web orriko “Tramiteak, ikas-
taroak, lehiaketak, sariketak” 
azpiatalera sartu daiteke.

Zabalik dago Asier Errasti Film 
Laburren Jaialdirako izen-ematea 
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Foballerako 
zaletasun handia 
Eibarren

Arnaldo Bolumbururi grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Arnaldo Bolumburu Inza
(1933 – 2005) 

Ipuruako foball zelaia 1947. urtean inauguratu zuten. Ordura arte, Elgoibarko zelaian jokatzen 
zuten eibartarrek. SD EIBAR ARTXIBOA.

Herrian, hiru foballari “internazional” 
egon ziren batera: Roberto, Ziriako eta 
Mugerza. Beste inork ez omen du egin 
halakorik. Futbolerako zaletasun handia 
zegoen herrian. Elgoibarko zaletuekin 
harra-marra handiak izaten zituzten. 
1947an ireki zen Ipuruako foball zelaia; 
eta, gainera, Elgoibarrek irabazi zuen. 

“Eibarrek daka historixan, iñork ez dau batidu oindiok foballeko rekorra, Eibarrena. Zeuek ez 
dozue jakingo, baiña neuk esango dotsuet. Eibarrek daka historixan, zekazen 6.000 habitante, 
ta kanpo-foballik bez, eh! Ta ekipo internazionalian, Espaiñian, hiru eibartar: Roberto, Ziria-
ko ta Mugerza. Hiru eibartar. Ta iñork ez dau egin hori oindiok. Bikuak asko dare, Zarauzen be 
bai, Iribar ta Txurruka, baiña hirukuak… Ta orduan ez zeguan suplenterik ta… Porterua lesio-
natzen bazan, ekipokua. Hamaika bakarrik jokatzen eben (…) Ta hamaikatik hiru eibartarrak. 
Ta kanpo-foballik ez, hori da baltza! Ta 6.000 habitanteko poblaziño baten (…). Ez eguan oingo 
moduan medixorik, herrixetara juateko ta… Geu, Eibarrekin, gure gazte denporan, Oñatira, ta 
Mondragora, ta Bergarara ta, kamioietan juaten giñan! Kamioietan aulkixak ipiñi… igual dozena 
bat kamioi juaten giñan Eibarreri ikustera. Jo, ta zelako juergak! Zelako pikiak eta…”.

Eibarko Urkizu kalean jaiotakoa, 1933an. Aita, oso gubilista 
ona zen. Gerra hasi zenean, Frantziara joan ziren. 1940an Eiba-
rrera bueltatu zenean, gosea, estraperloa, errazionamendua eta 
abar ezagutu zituen. 1946-49 bitartean, Armeria Eskolan ikasi 
zuen eta ondoren udaletxean hasi zen lanean, 1952ra arte. Ei-
barko berreraiketa zuzen-zuzenean ezagutu zuen. Urte horre-
tan Amuategiren lantegian hasi zen lanean eta 1957an GAC-an 
ekin zion, 1985.urtera arte. Luis Bolunburu atletaren senide.

ibartarrene
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Felix Barrutiari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Felix Barrutia Iriondo
(1934) 

Gaztetako foball 
partidak eta bere 
taldeak

“(…) Nik ze edade eukiko neban ba Jardiñetan? 6-7-8 urte? Ta ekipua Moska. Guk foballian jo-
katzen genduan orduan, Ardantzan be… Ta gero jokatu dot Urkuan ta Arratian, baiña eskasa 
nintzan ta, bueno, fuera. Ba urte bittan jokatu neban, 18 urtekin ta 19kin. Baiña, bueno, eskasa 
nintzen ta… (…) Ipuruan, Ipuruan jokatu dot. [Ta lehenagoko partiduak Txaltxa-Zelaixan izaten 
ziran, ez?] Bai, kanpeonatuak izaten ziran Txaltxa-Zelaixan, bai. Guretzat ziran… guk igual 11 bat 
urte, gustau baiña foballian jokatzia, ta igual 17 bat urtekuak… Randas, Botellin... Horrek ya… 
ta gaiñera jende asko batzen giñan ikusten, eh, jolin! Asko, Txaltxa Zelaixan, hor, parkian. Asko! 
Asko egoten giñan, bai (…) Porterixa bi, bat ointxe dan zera, hori, jubilauen zera, hortik (orduan 
barandilla beste forma baten zan, bastante metro barruruntz zan, ta bestia probaderuan kontra. 
Ta gaiñera, azkenengo 15 bat metro edo gehixagok, aldapia zeken”.

Eibarren jaio zen, Arragueta kalean; gerra ondoren Jardineta 
kalera joan zen familia osoa. Zortzi urte inguru zituela Ardan-
tza kalera joan ziren bizitzera eta inguru hori ondo gogoratzen 
du. Gurasoak eta emaztea ere eibartarrak ditu. Armeria Esko-
lan ikasi ostean, Alfan hasi zen lanean eta bertan jubilatu zen 
(urtebetez Lambrettan ere jardun zuen). Mendizale amorratua, 
aitarekin hasi zen mendian ibiltzen 6-7 urte besterik ez zituela. 
Harrezkero horixe izan da bere zaletasun handiena. Foballean 
ere ibili zen Txaltxa-zelaiko txapelketetan, eta gerora Urko eta 
Arrate taldeetan.

“Moska” taldean jokatzen zuen 
Jardinetan. Urko taldean eta Arraten ere 
jokatu zuen gerora, Ipuruako zelaian 
ere. Kuadrilla arteko lehiaketak Txaltxa-
zelaian izaten ziren, zazpi zazpiren aurka. 
Lagun-taldeak lagun-taldeen kontra 
jokatzen zuten dirua jokoan zela.

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

40 urtez, 1933tik 1973ra, Txaltxa-zelai izan zen oinarri-foballaren erreferentziagunea. Bertan hasi 
ziren hainbat belaunalditako futbolariak jokatzen. SD EIBAR ARTXIBOA.
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Politikariek hain gustokoa 
duten esaera parafrasea-
tuz, azkenaldian zaintza 

balioan jarri da. Galeriarentzat 
behintzat. Pandemiak agerian 
laga du zaintzalanak egiten di-
tuzten pertsonen beharra eta 
balioa, eta hedabideetako ti-
tularretan laudoriozko berbak 
erabili dituzte langileak gogo-
betetzeko. Berbekin bakarrik, 
ostera, ezin da bizi, eta erresi-
dentzietako langileen erreali-
tatea ez da kaparik gabeko su-
perheroien istorioa.

Pilar Pradak, Puri Dorronso-
rok, Josune Iriondok eta Móni-
ca Merinok urteak daramatzate 
San Andres zaharren egoitzan 
lanean, “lankideen orduak peta-
txatzen”, Merinok dioenez. Hau 
da, hutsuneak betetzen (bajak 
hartzen direlako, oporrengatik, 
eszedentziengatik…). “Egun ba-
tetik bestera esaten ziguten hu-
rrengo egunean noiz egin behar 
genuen lan. Batzuetan goizetik 
arratsaldera!”, diosku.

Opor barik eta zein egun eta 
ordutan lan egingo zuten jakin 
barik, telefonoari itsatsita bizi 
izan dira, lan egiteko deiaren 
zain. “Egoera horretan, egute-
gia zehazteko eskatu genuen 
eta 2019an Eibarko epaitegiko 
epaile batek gure aldeko irizpe-
na eman zuen”, dio Merinok.

Sasoi hartan San Andres egoi-
tza Eibarko Udalaren menpe-
ko fundazio baten esku zegoen. 
“Uztaila inguruan enpresa ko-
miteak esan zigun egoitza ku-
deatzen zuen enpresarekin 
egingo zuela berba, baina ur-
tarrilera arte ezin izango zigu-
tela egutegirik eman, orduan 
zehazten zutelako langile guz-
tien egutegia. Bitartean, epaiak 
kontratu mugagabeko langileak 
izan behar ginela berretsi zuen”, 
jarraitzen du kontatzen.

2020ko urtarrilera arte egon 
ziren zain, baina ez zuten egute-
girik jaso. Sasoi hartan Kabiak 
(Gipuzkoako zaharren egoitzak 
kudeatzen dituen Foru Aldun-
diak sortutako erakundeak) 
hartu zuen egoitza kudeatzeko 
ardura, baina aldaketak ez zuen 
langile hauen egoera konpon-
du. “Otsailean gutun bat jaso 
genuen eta, hainbat baldintza 

eskasen artean, kontratu mu-
gagabetik lanaldi partzialeko 
kontratura pasatu nahi gintuz-
ten”, azaldu digute zaintzaileek. 
Eskaintza honek albo batera la-
gatzen zuen epaileak esandakoa 
eta langileek uko egin zioten.

Egoera horren aurrean eta 
komitea enpresarekin negozia-
tzeko gai ez zela ikusita, lau lan-
gileek abokatu pribatua kon-
tratatu zuten, bide berri bat 

hasteko. 2021eko apirilaren 
7an epaiketa izan behar zuten, 
baina Kabiaren abokatua ez 
zen agertu. “Konfinatuta ze-
goela esan ziguten”, kontatu 
digutenez. Horrela, epaiketa 
atzeratu egin zen eta apirila-
ren 15ean Prada, Dorronsoro 
eta Iriondo kaleratu egin zituz-
ten. “Esan zigutenaren arabera, 
eurek proposatutakoa onar-
tzen ez genuenez eta guretako 

ordurik ez zutenez, kaleratu 
egin behar gintuzten”, diosku 
Iriondok. Bestetik, Merinori 
lankide baten lau hilabetetako 
eszedentzia betetzeko auke-
ra eman zioten. “Baina lanera 
itzultzen den momentuan ka-
lera joango naiz”, esan digu.

XIX. mendeko lan-baldintzak
Kaleratuek kaleratzeak inpug-
natu dituzte, euren eskubideak 
aldarrikatzeagatik enpresak 
hartutako errepresalia dela 
uste dutelako. Gainera, erre-
txinduta daude, kaleratu diren 
hiru langileen postuetan jende 
berria sartu delako, nahiz eta 
kaleratuei esan eurendako or-
durik ez zituztela. “Kontua da 
langile berrien lan-baldintzak 
Kabiaren neurrira egindakoak 
direla. %33ko lanaldiko kon-
tratuak dituzte eta ordu solteak 
betetzeko kontratuak zabaltzen 
eta ixten dizkiete”, Merinok 
azaldu digunez.

Zaintzaleen abokatuaren 
berbetan, lau zaintzaileek XIX. 
mendeko lan-baldintzak izan 
dituzte. “Azpiegiturari dago-
kionez bai, garabiak eta horre-
lakoak ditugu. Ondo. Baina ez 
dugu inolako lan-egonkorta-
sunik izan”, diosku Merinok. 
“Lan egindako orduen arabera 
kobratzen dugu eta horrek gure 
bizitza guztia baldintzatzen du; 
momentu batetik bestera dei-
tzen digutenez, ezin dugulako 
planik egin”. Baldintza horren 
ondorioz, kudeatzaileek euren 
menpe izan dituzte langileak, 
eskainitakoa onartzea besterik 
ez zaielako geratzen. “Jan egin 
nahi baldin badugu, lan egin 
behar dugu, eta ez dugu beste 
aukerarik izan”, dio Iriondok. 
Eta lana eta familia bateragarri 
egitea? “Hori ez dakigu zer den 
ere!”, Merinok dioenez.

Baldintza eskasetan lan egin 
arren, lau langileen informeak 
oso positiboak dira eta euren 
lana modu onean egiten dutela 
jasotzen da bertan. “Jatorrak 
gara, egoiliarrak oso ondo eza-
gutzen ditugu eta pozik dau-
de gurekin, lana ondo egiten 
dugu… eta kaleratu egiten 
gaituzte? Tira!”, kexatzen da 
Iriondo.

Erresidentziako 
zaintzaileak, 
zaindu ezinik
Arratsaldeko 20:00etako txaloak aspaldi isildu ziren 
eta isiltasun berdinarekin kaleratu dituzte urteetan 
zehar dena eman duten San Andres zaharren egoitzako 
lau zaintzaile. Eurak, ostera, ez dira isilik geratuko 
eta beraien eskubideen aldeko borroka hasi besterik 
ez dute egin, egoera salatzeko eta, ez bakarrik lana 
berreskuratzeko, baizik eta beti urratu zaizkien lan-
baldintza duinak izateko.
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Euskararen aitzakia
Hau ez da zaharren egoitze-
tako langileek protesta egiten 
duten lehen aldia eta gure elka-
rrizketatuen susmoa da eurei 
gertatu zaiena edo antzerako 
jokabideak gertatzea ohikoa 
dela zaharren egoitza askotan. 
Horren adibide da Ego Gain 
gerontologikoko langileek ur-
teetan egin duten protesta, bes-
teak beste.

Txandatze ugari, epe-labu-
rreko kontratuak, ezengonkor-
tasuna eta langileak kaleratze-
ko mota askotako aitzakiak... 
“Guri gertatutakoa baino hila-
bete lehenago, urteetan zehar 
ordezkapenak egiten ibili izan 
diren langile batzuk kaleratu 
zituzten euskararen hizkun-
tza-ziurtagirik ez zutelako”, 
kontatu digu Iriondok. “Gero, 
ostera, jende beharra izan du-
tenean, berriz hartu dituzte eta 
orduan euskararen kontuari ez 
diote garrantzirik eman. Eus-
kara aitzakia izan zen garbiketa 
egiteko”, bere iritziz.

Iriondo euskaldun zaharra 
da eta Merinok ahaleginak egin 
ditu euskararen ziurtagiriak 
lortzeko, baina urte hauetako 
lan-baldintzek ez diote proze-
sua erraztu. “Batetik, egutegirik 

ez dudalako eta ez dakidalako 
zehazki noiz joan naitekeen kla-
seetara. Batzuetan, klasea ber-
tan behera laga behar dut azken 
orduan deitzen didatelako lan 
egiteko. Eta bestela, batzuetan 
lan egin ondoren oso nekatuta 
heltzen naiz klaseetara”, diosku. 
“Titulua ez izateagatik ez digu-
te lan-baldintza duinak eduki-
tzea lagatzen eta, era berean, 
zailtasunak jartzen dizkigute 
euskara ikasteko. Gurpil zoroa 
da”, bere iritziz.

Heroi izatetik, doilor izatera
COVIDaren pandemia gurera 
iritsi zenean, San Andres egoi-

tzan boluntario bila ibili ziren 
eta Merinok bere burua aurkez-
tu zuen. “Ez nekien aurrean zer 
genuen eta egoiliar guztiak hilko 
zirela pentsatzen nuen. Gaine-
ra, familiatik urrun. Beraz, ber-
tan egon nahi nuen, laguntzen”, 
diosku. “Dena eman nuen eta 
familien esker ona ezin da azal-
du ere egin. Beste toki batzuetan 
demaseko esker ona eta aitortza 
ofiziala jaso dute zaintzaileek. 
Nik ez dut saririk nahi, baina 
gertatu zaigunak ez du hitzik”.

Iriondoren arabera, “pande-
miaren zati gogorrenean langi-
leei esker bideratu zen egoitza-
ren jarduna. Arrazoi batengatik 

edo bestearengatik (bata gaixo 
zegoelako, beste etxetik…), sa-
soi horretan ez genuen buruza-
girik izan eta lana geure kabuz 
atera genuen aurrera”. Berak 
ere ez du bizkarrean kolperik 
nahi, baina uste du ez duela 
orain gertatu zaiona merezi.

Pandemiaren hasieran ge-
rran egotea bezala izan zela  
diote eta langileek maila eman 
zutela uste dute. Merinok mar-
golari batzuen bitartez babe-
serako jantziak lortu zituen, 
egoiliarren familien hutsunea 
betetzen saiatu ziren, batzuek 
eurekin pasatu zituzten bizitza-
ko azken momentuak, eta abar.

Lau zaintzaileak lanean 
emandako maitasun guztia ja-
sotzen dihardute euren egoe-
raren berri eman duten mo-
mentutik eta, gizarteaz gain, 
ingurukoak eta egoiliarren fa-
miliakoak harrituta daude bizi 
duten egoerarekin. “Gure egoe-
ra zaila izan arren, lana ahalik 
eta modurik onenean egiten 
jarraitu dugu”, dio Merinok, 
“lanbide hau bokaziozkoa izan 
behar da. Egoiliarrek bizitza-
ren azken uneak bizi dituzte 
egoitzan eta zoriona da eman 
ahal diegun gauza bakarra, bi-
zi-kalitatea”.

Pilar Prada, Purificación Pascual, Josune Iriondo eta Mónica Merino dira San Andres zahar egoitzan kaleratu dituzten zaintzaileak.

“Eurek 
proposatutakoa 
onartzen ez 
genuenez eta 
guretako ordurik 
ez zutenez, 
kaleratu egin 
gintuzten”

“Gure egoera 
zaila izan arren, 
lana ahalik 
eta modurik 
onenean egiten 
jarraitu dugu”



ERREPORTAJEA12 …eta kitto!
1189. zenbakia

Sei eta hamalau urte bi-
tarteko haur eta gazteen 
artean indarkeria sexista 

saihesteko helburuarekin, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren 
’Pausso’ proiektuak lau ikus-
entzunezko baliabide berri-
tzaile jartzen ditu lurraldeko 
hezitzaileen eskura. Baliabide 
horiek haurren eta nerabeen 
garapen-une desberdineta-
ra eta sexismoa hautemate-
ko moduetara egokitzen dira, 
bakoitzak bere gida didaktiko 
espezifikoarekin. Herritarrek 
2020ko Aurrekontu Irekietan 
lehenetsitako eta eskatutako 
proiektuetako bat da.

Paussok eduki egokiak zi-
tuela ziurtatzeko, emakume 
eta gizonen berdintasunean, 

indarkeria sexistaren preben-
tzioan eta ikus-entzunezko 
alorrean adituak diren hain-
bat pertsonarekin osatu du 
Aldundiak lantaldea. 

Ezaugarri nabarmenenak
Horien jarraibideak kontuan 
izanda, hauek dira Pausso 
ekimenaren ezaugarri nabar-
menenak: batetik, prebentzio 
goiztiarra lehenetsi da, indar-
keria sexistaren prebentzioa 
lantzeko nerabeekin lanean 
aritzea da arruntena, horre-
gatik hartu da gazteenentza-
ko edukiak ekoizteko erronka 
(6-14 adin-tarteko haur eta 
nerabeak dira Paussoren har-
tzaileak); bestetik, garatze-
une ezberdinetara egokitzen 

diren lau ikus-entzunezko 
ezberdin gauzatu dira: ani-
maziozko bideo bat, 6-8 adin 
tarterako; bideo-joko bat, 8-10 
adin tarterako; bideo bat, 10-
12 adin tarterako; eta mugi-
korrarentzako aplikazio bat, 
12-14 adin tarterako. Horrez 

gain, ikus-entzunezko guz-
tiek haur eta gazteekin lan-
dinamikak gauzatzeko tresna 
bat izan nahi dute. Azkenik, 
indarkeria sexista lantzeko 
ikuspuntu feminista du oina-
rri; horrek esan nahi du, in-
darkeria sexista emakumeen 
eta gizonen arteko egituraz-
ko desberdinkerian kokatzen 
dela. Beraz, indarkeria sexista 
prebenitzeko, egitura horiek, 
rolak eta estereotipoak desi-
kasi egin behar dira eta eredu 
berriak ikasi.

Adituen ikuspuntutik
Proiektu osoa 6 eta 14 urte bi-
tarteko haur eta gazteen ezau-
garri pedagogikoen arabera di-
seinatu da, xede-publikoa lau 

Pausso, indarkeria sexistaren 
aurkako ekimena

Pausso haur eta gazteekin indarkeria sexistaren prebentzioa lantzen duen ekimena da.  Covid-19aren izurritearen 
erdigunean proiektua gauzatzea erronka handia izan da, 2020. urteak izan dituen gorabehera guztiak kontuan 

izanda. Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren gidaritzapean, 
eta Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapenerako Zuzendaritza eta Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzaren 

elkarlanarekin, Pausso ekimena aurrera eraman ahal izan da.

Gipuzkoako 
gizarteak bere 
egiten ditu 
berdintasunaren 
aldeko lana eta 
aldarrikapena

Haur eta gazteekin indarkeria sexistaren prebentzioa lantzen duen ekimena da Pausso. EKHI BELAR
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taldetan banatuz. Ilazki Gain-
zak, Kalaka kooperatibaren 
izenean sakondu duenez, haur 
eta gazteek berdintasunari bu-
ruzko pertzepzio desberdinak 
dituzte. “Horregatik, gaitasun 
eta behar desberdinak erakus-
ten dituzte, adin-tarte bakoi-
tzean sexismoa eta indarkeria 
sexistaren askotariko adieraz-
penak identifikatzeko. Horre-
la, proiektu honen eduki pe-
dagogikoak eta hezkuntzakoak 
modu desberdinean jorratu 
dira. Eduki horiek zeharkako 
ikuspegi pedagogiko, hezkide-
tzaile eta feministatik landu 
dira, eta adin-tarte bakoitzean 
desberdintasun, diskrimina-
zio eta indarkeria sexistaren 
adierazpenak daudela kon-
tuan hartuta garatu dira”, azal-
du du diseinuaz arduratu den 
Kalaka kooperatibako kideak. 

Eider Mendoza gobernan-
tzako foru diputatuak honela 
dio: “Berebiziko garrantzia du 
horrelako proiektuei lehenta-
suna emateak, kontuan hartuta 

indarkeria sexista emakumeen 
eta gizonen arteko egituraz-
ko desberdintasunen ondorio 
larriena” dela. “Horregatik da 
hain beharrezkoa gai honetan 
txikitatik lan egitea, ziur aski 
hori izango baita indarkeria 
sexista prebenitzeko modurik 
eraginkorrena, desberdinta-
suna sortzen duten egitura, rol 
eta estereotipo horiek desikas-

tea eta balio eta eredu berriak 
lantzea”, azpimarratu du di-
putatuak. Eta honela gehitu 
du: “Gipuzkoako gizarteak bere 
egiten ditu berdintasunaren 
aldeko lana eta aldarrikapena, 
herritarrek eskatu baitzuten 
aurrekontu irekietan horrelako 
proiektu bat egotea". Diputa-
tuak gogorarazi duenez, "zailta-
sunak zailtasun, azken bi urtee-

tan 15.000 lagun inguruk parte 
hartu dute prozesuaren fasee-
tan eta, horien guztien artean, 
haur eta nerabeekin indarkeria 
matxistaren prebentzioa lan-
tzea izan zen eskaera nabar-
menetako bat, hezkidetzaren 
ikuspegitik eta ikus-entzunezko 
materialarekin”.

Ikus-entzunezko materialek 
haurrekin eta gazteekin lan 
egiteko dinamikarako ekintza-
tresna izan nahi dute. “Egoera 
sexistei aurre egiteko, gelditu, 
jarraitu, hausnartu, begiratu 
eta, azkenik, prebentzioaren 
bideari ekin behar zaio, modu 
bateratuan, hau da, urrats bat 
eman behar da bide horretan. 
Hortik dator proiektuaren ize-
na, Pausso, haurren ohiko jar-
dueretan arreta jartzeko eta 
indarkeria matxista eragiten 
duten jokabideak eta aurrei-
ritziak behatzeko gonbidape-
na izan nahi duena, ondoren 
norberaren ohiturak aldatzeko 
“, adierazi du Berdintasun zu-
zendariak, 

Haurren eta 
nerabeen 
garapen-une 
desberdinetara 
eta sexismoa 
hautemateko 
moduetara 
egokitzen dira

Indarkeria sexista 
prebenitzeko, 
rolak eta 
estereotipoak 
desikasi egin 
behar dira eta 
eredu berriak 
ikasi
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Olatz Narbaiza eibarta-
rra eta Esther Totori-
ka elgetarra izan dira 

Ikastenek antolatzen duen 
Esperientzia Eskolaren 16. 
promozioko 25 ikasletako bi 
eta eurekin jardun dugu bizi 
izan dutenaren inguruan. Az-
ken edizio honetan Eibar (17), 
Deba (2), Mendaro (2), Ermua 
(1) eta Debabarrenatik kanpo-
ko 3 lagun (tartean Totorika). 
Guztira 25 lagunek hartu dute 
parte Esperientzia Eskolan; 
eta generoari dagokionez, 18 
emakumezkoak izan dira eta 
7 gizonezkoak.

Esperientzia Eskolaren 16. 
promozioa martxan jarri ze-
nean, 2019ko urrian, inork ez 
zuen espero aurretik zetorre-
na. Ez pandemiari dagokionez, 
ezta bertan ikasiko zutenaren 
inguruan ere. “Aurretik lagun 
batek hartu zuen parte eta be-
rak bizitakoa ikusita animatu 
nintzen”, diosku Narbaizak. 
“Gure aurreikuspenak bete eta 
gainditu egin dira”, diote biek.

Ikasturtea “gogotsu” hasi zu-
ten, diotenez, baina pandemia 

iritsi zen. “Ikasturte berezia 
izan da”, Totorikak dioenez. 
“Iazko martxora arte ondo ibi-
li ginen. Gero, jarduera eten 
behar izan genuen eta urrian 
ginen bueltatzekoak, baina be-
rriz atzeratu zuten. Azkenean, 
berriz elkartu ahal izan gara eta 
gutxi izan dira eskolara itzuli ez 
diren ikasleak”. Izan ere, nahiz 
eta hilabete batzuetan jarduera 
etenda egon, ikasleek harrema-
nean jarraitu dute. “Taldean 
oso giro ona izan dugu”, diosku 
elgetarrak.

Esperientzia aberasgarria
Pandemiak Esperientzia Es-
kolaren ohiko jarduna hankaz 
gora jarri du, baina hori ez da 
oztopo izan ekintza ezberdi-
nak egiteko. “Oso gauza inte-
resgarriak egin ditugu: maila 
handiko hitzaldiak jaso ditugu, 
irteerak egin ditugu, saio ez-
berdinak…”, diosku Narbaizak. 
“Sexualitatearen gaia landu ge-
nuen eta saio bikaina izan zen, 
nutrizioaren eta emozioen gaia 
oso interesgarria izan zen… 
Inoiz landu ez ditugun gaiak 

jorratu ditugu eta horrek asko 
aberastu gaitu”, jarraitzen du. 
“Ni, adibidez, 14 urterekin hasi 
nintzen lanean eta ezin izan 
nuen ikasketarik egin”.

Inoiz ez da berandu gauza 
berriak ikasteko. “Askok atzera 
egiten dute eskolara itzultzea 
dela pentsatuta, baina ezta gu-
txiago ere. Oso gustora etorri 
gara, oso atsegina izan da eta 
asko ikasten da. Ez digute etxe-
rako lanik bidali!”, dio barrez 
Narbaizak. “Filosofia, literatu-
ra… Ez nuke pentsatuko horre-
lako gaien inguruan hainbeste 
ikasiko genuenik, baina oso 
hizlari onak izan ditugu”.

Urte aberasgarri hauen on-
doren, Narbaizak eta Totori-
kak jendea Esperientzia Es-
kolan parte hartzera animatu 
nahi dute. “Oso esperientzia 
zoragarria izan da”, Totorika-
ren ustez. “Esperientzia erre-
pikatzea nahiko genuke, bai-
na ez digute lagatzen”, diosku 
Narbaizak umorez. Hori bai, 
dagoeneko hasi dira inguru-
koak zirikatzen.

Proiekturik ez aurten
Ekintza ezberdinak egin arren, 
“pena izan da ikasturte amaie-
ran egin ohi den proiektua ezin 
egin izana”, Narbaizaren us-
tez. Proiekturako ideiak, oste-
ra, ez zaizkie falta. “Bururatu 
zitzaizkigun ideien zerrenda 
egin genuen eta, botazioa egin 
ondoren, bi ideia gailendu zi-
ren: kafe-tertuliak egitea eta 
boluntariotza-proiektu bat”, 
azaldu digu Totorikak.

Ideia hauek ezin izango di-
tuzte Esperientzia Eskolaren 
barruan garatu, baina ez dute 
baztertzen euren kabuz gau-
zatzea. “Prozesu guzti honi ja-

“Inoiz landu ez 
ditugun gaiak 
jorratu ditugu 
eta horrek asko 
aberastu gaitu”

Maskaradun ikasleen promozioa
Esperientzia Eskolaren 16. promozioak gaur, barixakua, egin du ikasturte amaierako ekitaldia. Ikasturte luzeena 
burutu dute promozio horretako ikasleek, pandemiaren ondorioz 2019an hasitakoa 2021ean amaituko dutelako. 

Hau da, ohikoa baino urtebete gehiago behar izan dute. Dena dela, maskarak maskara, oso esperientzia aberasgarria 
izan da ikasleentzat.
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rraipena eman nahi diogu. Ni, 
behintzat, prest nago”, esan 
digu Totorikak. “Oso gauza 
interesgarriak landu ditzake-
gu gure adinak ematen digun 
ikuspuntutik”, bere iritziz. 
“Adibidez, etxebizitza-kola-
boratiboaren gaiarekin zerbait 
egiteko gogoa dut. Bakarrik 
bizi naiz eta badakit bakar-
dadea zer den. Oso gogorra 
da. Gainera, pandemiarekin 
gehiago jarri da agerian desi-
ratzen ez den bakardadearen 
gaia”, kontatu digu. “Jantoki-
sozialak sortzea beste aukera 
bat izan daiteke bakarrik bizi 

den jendearentzat, beste ba-
tzuekin biltzeko eta hortik bes-
te harreman batzuk sortzeko, 
besteak beste”.

Esperientzia Eskolan parte 
hartuz ikasleak aktibatu egin 
dira eta erretiratuta egotea-
gatik geldirik egongo ez dire-
la argi lagatzen dute. “Gaur 
egun aurreko promozioeta-
ko jendea sarritan biltzen da 
eta elkarrekin hainbat ekintza 
egiten jarraitzen dute orain-
dik”, diosku Narbaizak. “Kafea 
hartzen dute, luzaketak egiten 
dituzte, zinera joaten dira…”, 
gehitzen du.

Totorikarentzat Esperientzia 
Eskola ez da gauza ezberdinak 
egiteko gauza bakarrik izan. 

Izan ere, moduren batean ak-
tibatu egin dela esan dezake. 
“Ni, adibidez, hemengo jendea-
ren bitartez Pagatxan sartu naiz 
eta zineklubera joaten naiz, bes-
teak beste”, diosku Totorikak. 
“Gure zirkulua eta mundua 
zabaltzeko aukera ederra da 
Esperientzia Eskola. Bide eta 
aukera asko zabaltzen ditu, eta 
jendea oso pozik ikusi dut”, bere 
ustez. “Hemen sartuko izan ez 
bagina, ez genuke egiten diren 
gauzen berri izango edo, berri 
izanda ere, gehiago kostatuko 
litzaiguke animatzea”, Narbai-
zaren iritziz. ■

“Gure zirkulua 
eta mundua 
zabaltzeko 
aukera ederra 
da Esperientzia 
Eskola”

Gaur emango dio amaiera ikasturteari Esperientzia Eskolaren 16. promozioak. EKHI BELAR
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Orain dela zenbat urte hasi 
zineten atletismoan?
Orain dela sei edo zazpi urte 
ekin genion atletismoa prakti-
katzeari. Gu biok beste hainbat 
lagunekin batera hasi ginen, 
baina, egun, gu gara sasoi ho-
rretan hasi ginenetatik jarrai-
tzen dugun ia bakarrak. 

Zergatik atletismoa eta ez 
beste edozein kirol?
Betidanik ikusi izan ditugu 
atletismoko lehiaketak tele-
bistan aitarekin, asko gusta-
tzen zaizkio eta. Egia esan, guri 
beti eman izan digu atentzioa 
eta, jakin genuenean gure la-
gunek izena eman zutela Ei-
barko Atletismo taldean, gu 
ere animatu ginen. Gaur egun 
esan dezakegu ez garela ino-
laz ere hartutako erabakiaz 
damutzen. 

Zer ikasten duzue? Nola uz-
tartzen dituzue kirola eta 
ikasketak?
Bata (Garoa) batxilergoa 
amaitzen eta bestea (Enara) 
DBHko azkeneko urtea egi-
ten gabiltza. Etorkizun hur-
bilean Kimikako Gradua eta 
Jarduera Fisikoaren eta Ki-
rolaren Zientzietako Gradua 
ikastea gustatuko litzaiguke, 
bakoitzari berea. Inoiz ez dugu 
arazorik izan ikasketak eta ki-
rola uztartzeko, nahiko ondo 
moldatu gara beti. 

Zenbat denbora eskaintzen 
diozue xabalinari astean?
Gehienetan hiruzpalau egu-
netan igotzen gara Unbera en-
trenatzera, eta, horrez gain, 
asteburu batzuetan txapelke-
tak izaten ditugu toki ezberdi-
netan. Gehienetan Eibarren 

#  ENARA eta GAROA MAGUNAZELAIA   
Xabalina-jaurtitzaileak  #

“Gaur egun esan dezakegu ez garela 
inolaz ere hartutako erabakiaz damutzen”
Garoa eta Enara Magunazelaia ahizpa eibartarrak atletismoko xabalina-jaurtiketako proban Euskadiko txapeldunak izan berri 
dira Durangon. 18 eta 15 urte dituzte gazteek, eta urte askoko esperientzia dute atletismoan, batez ere, xabalina-jaurtiketan. 
Ikasketek ahalbidetzen dieten bitartean, behintzat, ez dute kirola lagatzeko asmorik. 
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entrenatzen dugun arren, ba-
tzuetan Getxora joaten gara 
xabalina jaurtitzera. Egia da 
nahiko denbora eskaintzen 
diogula atletismoari entrena-
menduekin eta lehiaketekin. 

Atletismoan hainbat proba 
edo modalitate daude. Zer-

gatik hautatu zenuten xaba-
lina-jaurtiketa?
Hasi berritan denetik egiten 
genuen, eta nahiko ondo mol-
datzen ginen zenbait proba-
tan. Baina, segituan kontura-
tu ginen hoberen jaurtiketan 
moldatzen ginela biok, eta ho-
rretan zentratu ginen. 

Euskadiko txapeldunak izan 
zarete biok, bakoitza bere ka-
tegorian. Zaila da maila horre-
tan irabaztea, eta are zailagoa 
bi ahizpak batera lorpen hori 
egitea. Nola jaso zuten albistea 
ingurukoek? Eta zuek?
Aitortu beharra dugu Euska-
di mailan ez dagoela xabali-
na jaurtitzen duen kirolari 
askorik; beraz, gure artean 
ezagutzen gara eta badakigu 
bakoitzak zein marka eta maila 
duen. Hori dela eta, esan dai-
teke bageneukala irabazteko 
nolabaiteko itxaropena. Bai 
lagunak, bai familiakoak eta 

baita gu geu ere oso pozik gau-
de lortutako postuekin.

Entrenatzaileak ere izango 
du neurri batean lorpenaren 
meritua. Nork laguntzen di-
zue entrenamenduetan?
Urte askoan Inma Urkiola 
izan da gure entrenatzailea 
eta, modu batera edo bestera, 
orain ere bera da arduraduna. 
Hala ere, Guti, Feijóo eta Kris-
tina Larrea ere ibiltzen dira 
entrenamenduetan laguntzen.

COVID-19a dela eta, etxeal-
di-garaian nola moldatu zi-
neten entrenamenduekin 
jarraitzeko?
Ahal zen neurrian, etxean en-
trenatzen saiatzen ginen, bai-
na oso zaila izan zen errutina 
bat jarraitzea. Batzuetan erraz 
eta animatuta egiten genituen 
ariketak, eta, beste zenbaite-
tan, kosta egiten zitzaigun. 
Hala ere, oso gogobetegarria 

zen amaitzean sentitzen ge-
nuena. 

Normaltasun “berri” honetan, 
nolakoak dira txapelketak?
Gauden egoera aintzat hartu-
ta, esan daiteke nahiko normal 
ari direla jokatzen lehiakete-
kin. Hala ere, askoz ere txapel-
keta gutxiago antolatzen dira 
eta bertako giroa guztiz ezber-
dina da: ez dago publikorik, 
musukoa jantzita izan behar 
dugu (jaurtitzeko momentuan 
izan ezik), gure proba amaitu 
ostean pistatik alde egin behar 
dugu… Asko igartzen da. 

Hemendik aurrera, zein asmo 
duzue? Atletismoan denbora 
luzez jarraituko duzue?
Ikasketek ahalbidetzen digu-
ten bitartean, behintzat, xa-
balina jaurtitzen jarraituko 
dugu, zalantzarik gabe, asko 
disfrutatzen baitugu egiten 
dugunarekin.

“Ikasketek 
ahalbidetzen 
diguten 
bitartean, 
behintzat, 
xabalina 
jaurtitzen 
jarraituko dugu”

Astean hiruzpalau bider entrenatzen dute Unben bi ahizpek.  MALEN ILLARRAMENDI
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Egungo osasun-egoera kriti-
koa aintzat hartuta, “orain 
arte ezagutu ditugun jaiak 

birpentsatzeko lanetan” da-
biltza antolatzaileak. Izan ere, 
oraindik “txosna inguruan el-
karrekin dantza egiteko au-
kerarik” izango ez den arren, 
“neurriak betez ondo pasatzeko 
modu berriak” asmatuko dituz-
te. Aurten, bereziki “elkarren 
arteko zaintza eta harremanei” 
eman nahi diete garrantzia.

Jaixak Herrixak Herrixanda-
ko taldeko kideek diote “pan-
demiaren aitzakiarekin” gaz-

teengan jarri dela jo-puntua, 
eta, gainera, “sozializaziorako” 
zituzten espazio gehienak mu-
gatu dizkietela. Gazteentzat 
“behar-beharrezkoak” diren 
harremanak bizitzeko gunea 
sortu nahi dute herriko jaietan, 
betiere “neurriak errespetatuz 
gazteok elkartu eta egitarauak 
aurrera aterata”. 

Egitaraua
Egitarauari dagokionez, gaz-
teek argi daukate “elkarzain-
tza eta aisialdia” izango dire-
la sanjuanetako ardatza. Xede 

behinekoena “sozializaziorako 
espazio publiko eta segurua” 
eskaintzea da. Ekainaren 23an, 
urteroko legez, Gazte eguna os-
patuko da  eta, nahiz eta he-
rri-bazkaririk ez den egongo, 
jai-giroa egingo da: urteroko 
kamisetak salduko dira, txos-
netako edalontzia erabiltzeko 
eskaera egingo da, argazkiak 
aterako dira… Gazte antolatzai-
leek diote “herritarrei kaleak 
hartu eta jaiak gozatzeko deia 
egin nahi” dietela, jakinda ezin-
bestekoa dela “arduraz jokatzea 
eta elkar zaintzea”.

Jai batzordeak ez du inongo 
dirulaguntzarik jasotzen eta 
auto-kudeaketa horrek eragin 

ekonomikoak ekarri dizkie bai 
herriko eragileei eta baita Jai-
xak Herrixak Herrixandako 
taldeari ere. Azken horretako 
kideek diote “egitarau mardula 
aurrera ateratzeko diru asko” 
behar izaten dela eta “diru-sa-
rrerarik ez izateak programa 
xumeak prestatzera” behartzen 
dituela.

Herritarrentzako mezua
Erreportaje honen bitartez 
herritar guztiei zuzendutako 
mezua bidali nahi izan dute 
antolatzaileek: “Jaixak He-
rrixak Herrixandakok esaten 
duen moduan, herritarrok he-
rritarrokin eta herritarrontzat 
egindako jaixak nahi ditugu 
guk, auzolanean sortutakuak, 
euskaldunak, feministak, he-
rrikoiak eta parte-hartzaileak. 
Eta hori inork ez digu eginda 
emango. Horregatik, bilera ire-
kietan parte hartzeko gonbi-
dapena egin nahi dugu berriz, 
zenbat eta kide gehiago elkartu, 
orduan eta kolore gehiago izan-
go dutelako Eibarko jaiek!" ■ 

“Herritarrei 
kaleak hartu eta 
jaiak gozatzeko 
deia egin nahi 
diegu”

Jaixak Herrixak Herrixandako 
sanjuanak antolatzen hasi da

Jaixak Herrixak Herrixandako plataformak jai-eredu feminista, euskaldun, herrikoi eta parte-hartzaileetan sinesten 
du eta herritarren laguntza “ezinbestekoa” dela uste du sanjuanetako jai-egitaraua aurrera ateratzeko. Pasa den 

asteko barixakuan egin zuten aurtengo jaiak antolatzeko lehen bilera irekia eta hemendik aurrera barixakuro 
19:30ean elkartuko dira Txaltxa Zelaiko txosnagunean (euria eginez gero, Gaztetxean).



19…eta kitto!
1189. zenbakia

EUSKAL JAIA

Eibarko Klub Deportiboak 
pandemiak eragindako sa-
soira egokitutako progra-

ma osatu behar izan du Euskal 
Jaia ospatzeko eta, ontzi txi-
kian izan arren, oso proposa-
men erakargarria eskainiko du. 
Aldizkari hau zuengana iristen 
denerako hasia izango da 56. 
Euskal Jaiaren programa; bai-
na ez estutu, gaurtik domekara 
arte izango dugulako prestatu 
dituzten ekintzez gozatzeko 
aukera.

Gaur bertan kontzertu 
handia jasoko du Coliseoak, 
19:00etan, bertan bilduko bai-
tira Eibarrek musikari eman 
dion artista handienetako ba-
tzuk. Mice, Mursego eta Ko-
kein taldeak izango dira bertan 
‘Ederrak jakuz etorri’ izenburua 
duen emanaldia eskaintzeko. 
Sarrerak Deporren daude sal-
gai 5 eurotan.

Miren Narbaiza Micek Jose-
ba B. Lenoirrekin proiektua ga-
ratzen dihardu, besteak beste, 
eta ETB1eko ‘Bidegurutzean’ 

saioan ikusi dugu berriki. Han 
ikusi dugu Maite Arroitajauregi 
Mursego ere. Gainera, Arroita-
jauregik ‘Txopitea eta Pakea’ 
saria jaso zuen joan den astean, 
Udalak ematen duen saririk ga-
rrantzitsuena, ‘Akelarre’ peliku-
lan egindako lanari esker Goya 
saria jasotzeagatik.

Kokein taldeak, bere aldetik, 
‘Lera’ izeneko lana argitaratu 
zuen 2019an, taldearen 20. ur-
teurrenean, eta azken aldian 
Zaloa Urainek, Jatsu Argaratek 
eta Iker Saenz Zaitegik osatu-
tako hirukoteak gertuko kon-
tzertu akustikoak eskaini ditu, 
taldeak berezkoa duen indarra 
galdu barik.

Egur-taila tailerra
Musikak artisautzari emango 
dio lekukoa bihar. Hurrengo bi 
orrietan elkarrizketatu dugun 
Igor Unanue Osoro eibartarrak 
egur-taila tailerra eskainiko du, 
17:00etatik 19:00etara, Kultun. 
Unanuek bi ariketa erraz pro-
posatuko ditu, edonork egite-

ko modukoak, pasioz bizi duen 
jarduna herrikideengana za-
baltzeko.

Izena eman ahal izateko arra-
tekultu@gmail.com helbidera 
idatzi edo 638 284 912 telefo-
nora deitu daiteke.

Dantza ikuskizuna
Euskal Jaiaren programare-
kin amaitzeko, Kezka Dantza 
taldeak ‘Euskal Jaia dantzan, 
korrotik pikutara’ ikuskizu-
na eskainiko du domekan, 
12:00etan, Coliseoan. Errome-
rietako dantzen historia-dan-
tzatua izango da, dantza-ema-
naldi didaktikoa, eta dantzariek 
José Miguel Laskurain txistu-
lariaren, Adolfo Jainaga triki-
tilariaren, Quico Puges biolon-
txelo-jolearen, Gari Otamendi 
biolin-jolearen, Iraide Ansore-
na perkusionistaren eta Unai 
Narbaiza pandero-jolearen la-
guntza izango dute.

Sarrera doan izango da, bai-
na Coliseoan edo Kutxabanken 
bitartez hartu behar da. ■

Kontzertua,  
egur-taila 
tailerra 
eta dantza 
emanaldia 
egongo 
dira gaurtik 
domekara arte

Ekintza handiak formatu txikian
Ez da betiko Euskal Jaia izango, baina aurten gutxienez zerbait ospatzeko aukera izango da. Asteburuan zehar 
ekintzak egingo dira herriko jai tradizionala ospatzeko eta euskal kultura sustatzeko. Jende pilaketak saihestu 

asmoz, ekitaldi txikiagoak egingo dira aurten, baina maila handiko jarduerak izango dira. Herritik sortuak, 
herriarentzat.

MUSIKA ZUZENEAN
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Zer egingo duzue zura lantze-
ko tailer horretan?
Bi ariketa erraz proposatuko 
ditut. Batetik, lauburua boro-
biltzea; eta, bestetik, entrela-
zatuak edo gurutzatuak egitea 
(aukera bi egongo dira: triskela 
edo orekaduna).

Aurretik egurra lantzen jakin 
behar da parte hartzeko?
Ezer jakin barik hartu daite-

ke parte. Nik azalpen batzuk 
emango ditut (erremintak nola 
hartu, egurra nola jan, egurra-
ren haria nola irakurri…) eta 
bakoitzak bere erritmora egingo 
ditu ariketak.

Nondik datorkizu egurrareki-
ko zaletasuna?
Ama margolaria izanda, txiki-
tatik izan dut marrazteko zale-
tasuna. Bestetik, aitxitxak pika-

tuak egiten zituen eta zura ere 
lantzen zuen, baina kasualitatez 
hasi nintzen egurraren mundu 
honetan, kuadrillako baten era-
ginez. Institutuan geundela, hu-
rrengo pausoa unibertsitatera 
edo Lanbide Heziketa ikastera 
joatea zen, eta lagunak zuraren 
inguruko ikasketak egin behar 
zituela esan zidan eta berarekin 
joan nintzen. Hasiera batean al-
baitaria izan nahi nuen, baina 

ikasketak Zaragozan egin behar 
nituela jakin nuenean, akabo!

Etxetik gertu geratzea nahi 
zenuen?
Bai, Donostian egin nituen 
ikasketak. Bestetik, sasoi har-
tan Paulino Larrañagak tailerra 
zuen nire etxearen parean eta 
berarengana joaten hasi nin-
tzen. Orduak pasatzen nituen 
han bere musika klasikoarekin.

Nafarreten (Araba) bizi den Igor Unanue eibartarrak egur-taila tailerra eskainiko du bihar, 17:00etatik 19:00etara, 
Kultun. “Jende asko animatzen bada, ez dut arazorik ikastaroa errepikatzeko edo egun gehiagotan egiteko”, diosku. 
Arratsaldeko saiorako inspirazioa behar duenak goizean Urkizun jarriko duten azokan aurkituko du, Unanue bertan 
egongo baita bere sorkuntzak saltzen.

“20 egur-mota inguru erabiltzen 
ditut piezak egiteko,
denak bertan hazitakoak”

<<<  IGOR UNANUE OSORO  •  Egur lantzearen artisaua  >>>

Igor Unanue Erdi Aroko tematika zuen azoka batean.
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EUSKAL JAIA

Ez da irakasle txarra!
Berarekin ikasi nuen tailatzen. 
Donostian egurra lantzen ika-
si nuen (altzarigintza, zurgin-
tza…) eta, han amaitu nuenean, 
Debako Arte Eskolan egon nin-
tzen urtebete. Gero, begirale 
etorri nintzen Bernedoko uda-
lekuetara eta egoitza konpon-
tzen hasi ginen Asier Serrano 
eta biok. Polita gelditu zen.

Orduan erabaki zenuen han 
inguruan bizitzen geratzea?
Lehenengo neguan jangelako 
mahai eta aulki guztiak egin ge-
nituen, eta gero teilatua. Ondo-
ren, lehengusinarekin taberna 
hartu genuen hemen inguruan 
eta gero berak lana aurkitu zuen 
jatetxe batean eta ni tailerra an-
tolatzen hasi nintzen. Borda edo 
etxe zahar baten bila ibili nin-
tzen eta Nafarreteko etxea eros-
teko aukera izan nuen. Teilatua 
erortzen zegoen eta berritu egin 
nuen.

Ordutik, eraikinak berreraiki-
tzen jarraitu duzu?
Ez, egur-taila tailerrak eta kla-
seak ematen hasi nintzen es-
kualde mailan; eta gero, nire 
lana garatu nahi nuenez, azo-
ketarako materiala prestatzen 
hasi nintzen. 15 urte daramatzat 
horretan.

Egiten duzuna artea edo arti-
sautza da?
Gaur egun dena nahastuta da-
goela uste dut. Ez dago argi eta 
ez da komeni ezer baztertzea. 
Izatez, artisautza lanabesak egi-
teko lan-moldea zen, fabrikarik 
ez zegoelako. Bestetik, egur-tai-
la artearekin lotzen da. Adibi-
dez, tailatutako altzari batek 
kategoria handiagoa du, baina 
landu gabeko altzari bat artisau-
tza lana da. Artisautzat daukat 

neure burua, zura zerotik lan-
tzen dudalako: zuhaitza bota, 
egurra lehortu eta prozesu guz-
tia egin.

Zuhaitza zuk zeu botatzen 
duzu?
Hemen inguruan negurako 
egurra eskatzen baduzu, men-
di eremu batean zuhaitz jakin 
batzuk botatzeko baimena ema-
ten dizute. Oso aukera ona da, 
baina zu arduratu behar zara 

zuhaitzak mozteaz eta abar. 
Azkenenkoz oso zuhaitz onak 
tokatu zitzaizkidan.

Nolako egur-motak erabiltzea 
gustatzen zaizu?
Zentzu horretan nahiko bere-
zia naiz. 20 egur-mota inguru 
erabiltzen ditut, denak hemen 
hazitakoak. Adibidez, eukalip-
toa erabiltzen dut, txalapartaren 
oholetarako tinbre ona duelako. 
Hori bai, ez nago hemengo men-
dietan eukaliptoa landatzearen 
alde. Ondo egiten bada, tira; 
baina egiten duten moduan ez 
dago ondo. Bestetik, gaztaina, 
lizarra, intxaurra… erabiltzen 
ditut eta haritza asko gusta-
tzen zait.

Pandemia-sasoi honetan nola 
moldatzen zara salmentak 
egiteko?
Inoiz ez da erraza izan herri-
rik herri produktuak saltzen 
ibiltzea, beraz, zailduta gau-
de. Normalean 50 azokatan 
egoten naiz urtero eta, denak 
ez direnez egun batekoak, 100 
egun inguru egoten naiz azoke-
tan. 30.000 kilometro inguru 
egiten ditut Euskal Herritik 
irten barik. Iaz, ostera, hamar 
azokatan egon nintzen, baina 
beste hamar tokitan egon nin-
tzen neure kabuz.

“Normalean 50 azokatan egoten 
naiz urtero; iaz, ostera, hogei tokitan 
besterik ez nintzen egon, batzuetan 
neure kabuz joanda”
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Orain dela ia hogei urte gertatu zitzaidan. Ofizinatik eguerdian 
irten nintzen eta, trajea eta korbata jantzita, oinez gurasoen etxe-
ra nindoan, bazkaltzera. Haize pixka bat ere bazegoen nonbait... 

Lanean hasi berria nintzen, 24 edo 25 urterekin, eta ondo go-
goratzen dut sekulako lotsa ematen zidala nire herriko kaleetatik 
trajea eta korbataz ibiltzea. 

Bidebarrieta kaletik nindoala, jende dezente zebilen gora eta 
behera. Ifar Kaleko ezkerreko espaloitik igo ostean, Bista Eder 
kaletik abiatu nintzen. 

Bat-batean… Plaf! Trajearen txaketan zeozer somatu nuen; 
ezkerraldean, sorbalda eta paparraren artean. Kolpetxo suabe 
bat. Apenas ikututxo bat baino ez. 

Segituan, aurpegia Errioxako mapa baino gorriagoa jartzea-
rekin batera, alarma guztiak piztu zitzaizkidan:

- “Josu, artista, uso batek hire traje marabillosoan kaka egin 
du. Kaka zaharra! Ez, kakaren hurrengoa…!!”. 

Baino ez nuen denborarik izan konprobatzeko zerutik ero-
ritako uso horren barne produktu gordina nolakoa zen, edo 
nolako konbinazioa egiten zuen nire txaketaren papar aldean, 
hain zuzen ere orduantxe Portaleatik irtendako emakume-gizon 
talde bat nigana zetorrelako. Gainean nituen jada eta, Eibarko 
espaloien zabalera kontuan izanik, haien artetik pasa behar izan 
nuen. Hain nerbioso eta lotsatuta nengoen, zuzen-zuzen aurrera 
begiratzea erabaki nuela. 

Zerutik jasotako kondekorazioa soinean neramala, kale osoa 
zeharkatu nuen, azkenik etxeko pegorara sartu arte. Orduan bai, 
txaketara begiratu nuen eta…oh, sorpresa!

Itxura, Bista Eder kalera heltzean, haize ufadatxo batek kor-
bata altxatu zidan eta sorbaldaraino eraman. Horregatik somatu 
nuen kolpetxoa, baino ez nuen begiratzeko astirik izan jendea 
zetorrelako. 

Beraz, egun horretan ez nuen opari marroirik jaso zerutik. 
Aldiz, jendez lepo zegoen kaletik desfilatu nuen, korbata guztiz 
buelta emanda sorbalda gainean, serio-serio eta aurrera begira.

Gaur egun ere gurasoekin sekulako barreak egiten ditugu isto-
rio inozo hau gogoraraztean. Dena den, baditu zenbait ikasbide: 
kontuz aldez aurretik ateratako ondorioekin, norberari bidaltzen 
dizkiogun mezu apokaliptikoekin (ez dakigu bizitzak nondik 
eramango gaituen); eta, jakina, hanka sartzea edo barregarri 
geratzea askotan zeruko oparia izan daiteke.

Kakaren hurrengoa

"Josu, artista, uso batek hire traje 
marabillosoan kaka egin du. Kaka 
zaharra! Ez, kakaren hurrengoa…!"

Josu Agirre
Josu Agirre

Bere izenak iragartzen digun bezala, antinutrienteak elika-
gaien kontrako eragina duten substantziak dira. Elikagaien 
liseriketan, xurgaketan edo bioaktibitatean traba egin deza-
kete. Betidanik izan ditugu gure inguruan, baina azkenaldian 
denen ahotan daude.

Horien artean lektinak, oxalatoak, azido fitikoa, inhibidore en-
tzimatikoak, saponinak edo taninoak aurkitu ditzakegu. Gehie-
nak landareetatik datoz baina badira animalia jatorrikoak ere. 

Antinutriente motaren arabera, osasunean duen eragina eta 
honen ekintza mekanismoa desberdinak izango dira. Batzue-
tan elikagaietako bitamina eta mineralak bahitzeko gaitasuna 
dute eta, bestetan, aldiz, gure liseriketan parte hartzen duten 
entzimen aktibitatea kaltetu dezakete. Azken batean, antinu-
trienteek gure elikaduraren kalitatea murriztu dezakete. 

Zorionez antinutriente hauen eragina murrizteko neurriak 
hartzea ez da gauza zaila. 

Oxalatoak, adibidez, hosto berdeko barazkietan daude batez 
ere (espinakak, zerbak...), kaltzioarekin elkartzen dira, honen 
xurgaketa zailtzen dute eta giltzurrunetan harriak sortu ditzake-
te. Horien eragina murrizteko barazki hauek ur askotan egostea 
gomendatzen da; gero iragazi eta ur hori bota egin behar da.

Lekaleetan saponinak eta azido fitikoa aurki ditzakegu. Mine-
ralen xurgaketan eragina dute biek, burdina, zinka, kaltzioa eta 
fosforoa direlarik kaltetuenak. Oraingoan ere erraza da substan-
tzia horien eragina murriztea, lekaleak urarekin ondo garbitu, 
beratzen luze utzi eta denbora luzez egostearekin nahikoa da. 

Azken finean, antinutrienteak existitzen direla jakin eta ja-
naria prestatzerakoan aintzat hartu behar genituzke, nahiz eta 
ez gaituzten gaixotuko egoera oso larrietan ez bada.

Zaindu!

Antinutrienteak, 
zer dira eta zer eragin 
dute gure osasunean?

“Antinutrienteak existitzen direla 
jakin eta janaria prestatzerakoan 
aintzat hartu behar genituzke”

Iñaki Elortza
Iñaki Elortza

ma
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Pentsio publiko duinak, bi-
dezkoak eta nahikoak es-
katzeko bihar mobilizazio 

bateratua egitea adostu dute 
pentsiodunen erakundeek es-
tatu mailan, EAEko elkarteak 
barne. Bat Etorri/Consenso-tik 
horren harira egindako adieraz-
penen arabera, “pentsiodunen 
kolektiboa gogaituta eta nazka-
tuta dagoela erakusteko garaia 
da, pentsioen arloko gobernu-
akordioak nabarmen bete ez 
direlako. Ezin dugu albo batera 
laga bizitzen ari garen egoera 
larria, batez ere Gipuzkoan, ko-
ronabirusari lotutako indizeak 
benetan kezkagarriak dira eta. 
Horregatik, mobilizazioak to-
kian-tokikoak izatea erabaki 
dugu, jendea batetik bestera 
mugitzen ibiltzea saihesteko”.

Nahiz eta ez duten parte har-
tu deialdi honetako aldarrika-
pen-puntuen zehaztapenean, 
“ez gaituztelako kontuan izan”, 
batasunaren aldeko duten izae-
rari jarraituz, herri bakoitzean 
egingo diren mobilizazioetan 

parte hartuko dutela gaineratu 
dute, “udazkenerako prestatzen 
ari den mobilizazio handiaren 
aurrerapena izango delakoan”.

Atzo, berriz, Gipuzkoako 
Pentsiodunen eskutik aste-
lehenean Errenteria-Orereta-
tik abiatu zen bizikleta martxak 
zeharkatu zuen gure herria, El-
goibarrerako bidean, eta eibar-
tarrek harrera beroa egin zioten 
Untzagan. 

“Pentsio publiko duinak! 
Murrizketei ez!” goiburuari ja-
rraituta, pentsio duinen alde 
eta Toledoko Itunaren murriz-
keten kontra antolatu duten 
martxarekin Gipuzkoa osoan 
zehar zabaldu nahi izan dituz-
te kolektiboaren aldarrikapen 
nagusiak, ibilbidea betetzeko 
egin dituzten sei etapatako ba-
koitzean egindako geldiuneak 
horretarako baliatuz. 

Laburbilduta, honako hauek 
lirateke aldarrikapen eta es-
kaera nagusiak: 2011ko eta 
2013ko pentsio-erreformen 
murrizketak indargabetzea, 

baita 2010eko eta 2012ko lan-
erreformak ere; 1.080 euroko 
gutxieneko pentsioa eta 1.200 
euroko gutxieneko soldata; 
pentsioen sistema publikoa-
ren pribatizazioari uko egitea, 
baita iragarritako murrizke-
ta berriei ere; pentsioen gene-
ro-arrakalarekin amaitzeko 
neurri eraginkorrak; ezkonti-
dearen pentsioaren %100 alar-
guntza-pentsiorako; erretiro 
aurreratua, zigorrik gabe, 15 
parlamentu autonomikotan, 
Kongresuan, Senatuan eta 
Udal ugaritan onartutako Le-
gez Besteko Proposamenetan 
jasota dagoenaren arabera; eta 
osasuna eta arreta zein zaintza 
kalitatezko zerbitzu publikoen 
bidez bermatzea. 

Pentsiodunen bizikleta mar-
txa bihar amaituko da Donos-
tian, Alderdi Ederren, arratsal-
deko 16:30ak aldera. Jarraian, 
17:00etan bertatik abiatuko da 
Gipuzkoa mailan pentsiodunen 
elkarteetatik deitu duten mani-
festazioa.■

Bihar 12:00etan 
Debabarreneko 
manifestazioa 
hasiko da 
Untzagan eta 
17:00etan, berriz, 
Donostiakoa 

Etenik ez duen borroka
Eibarko pentsionisten taldeak antolatuta, bihar 12:00etan eskualde mailako manifestazioa irtengo da Untzagatik. 

Laster beteko dira hiru urte eta erdi pentsio duinen alde astero kontzentrazioak egiten hasi zirela eta, diotenez, “gure 
borrokari esker, badakigu pentsioen sistema publikoa jasangarria dela. Urteetan iruzur egin digute pribatizazioa 

justifikatzeko eta gure pentsioen baldintzak okerragotzeko. Gutxieneko pentsioa 1.080 eurora arte handitzea nahi 
dugu, genero-arrakala bukatzea, eta erretiroa hartzeko adina aurreratzea, gazteen langabezia larria murrizteko”.
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Ibilbide luze horretan eral-
datzen eta berritzen joan da, 
eta hainbat formatu eta itxura 
izan ditu: A5, A4, bi koloretan, 
koloretan, ale bana familiako, 
ale bana ikasleko… Edukia-
ri dagokionez, “atal batzuk ez 
dira aldatu, txisteak, liburu-
gomendioak eta denborapa-
sak, adibidez, umeen artean 
arrakasta gehien duten atalak 
dira-eta. Baina atal berriak ere 
sortzen joan gara, aiton-amo-
nei bilobek egindako elkarriz-
ketak, esaterako”, diote …eta 
kitto!-tik. Edukietako batzuk 
…eta kitto!-ko kazetariek lan-
tzen dituzte, baina beste asko 
ikasleek eurek egiten dituzte. 
Horregatik, “eskolak eta gure 
arteko elkarlana ezinbestekoa 
da. Txikitto! sortu zenetik oso 
ondo ulertu dugu elkar”.

Gurasoetatik seme-alabetara
Esan daiteke Txikitto! aldiz-
karia bi belaunaldik ezagutu 
dutela. Orain dela hogeita bost 
urte irakurle ziren asko guraso 
dira gaur egun, eta orain euren 
seme-alabak dira Txikitto!-ren 
jasotzaile. Ihintza, Ion eta Pe-
lloren kasua da hori. Ama, aita 
eta semea dira. Ondo gogoan 
dute inprentatik irten berri 
eskolan Txikitto! jasotzen zu-
ten une hura: “Ale berria esku 
artean edukitzeko desiatzen 
egoten ginen. Eta urduri ere 
bai, guk bidalitako lana argita-
ratuko zuten edo ez ikusi arte. 
Hasieratik bukaerara irakur-
tzen genuen”. Semeak bizi ditu 
orain sentimendu haiek: “Guk 
bizi genuen bezala bizi du be-
rak ere. Ilusioz jaso eta gogoz 
irakurtzen du”. 

Irakurketan eta idazketan 
trebatzea helburu
Onurak ere asko ikusten diz-
kiote aldizkariari: “Eskolako 
dinamika aldatzen du pixka 
bat, irakurzaletasuna beste 

modu batera bultzatuz, eta, 
horrez gain, euskara ere indar-
tzen duela iruditzen zaigu”. 
Hain justu ere, Txikitto!-ren 
helburua gaztetxoen irakur-
tzeko eta idazteko gaitasuna 
hobetzea den modu berean, 
“ikastetxe-guraso-ikasle eta 
seme-alaben arteko harrema-
na euskaraz izatea ere badu 
helburu”, elkartetik diotenez. 
Horrez gainera, “gaur egun-
go umeak teknologia berrien 
menpekotasunean bizi dira, 
pantailaz inguratuta, eta Txi-
kitto! mundu horretatik irte-
teko baliabide polita da”, gehi-
tu dute Ihintzak eta Ionek.

Umeen premien neurrikoa
LH 1. eta 6. mailen arteko 
ikasleak dira jasotzaileak. 
Oso tarte zabala da eta ikas-
leen premiak ere, adinaren 
arabera, oso bestelakoak dira. 
“Ume horien guztien interes 
eta premiak asetzen ahale-
gintzen gara”, diote elkarte-
tik. Norak, adibidez, LHko 
6. mailan ikasten dihardu. 
Oso ondo pasatzen du aldiz-
karia irakurtzen eta gehien 
gustatzen zaiona denborapa-
sen atala da. Edukietan baino 
gehiago aldaketa ikasleetan 
gertatzen dela uste du: “1go 
mailan, irakurtzen hasi be-
rri, irakurketa lantzen nuen 
gehiago, baina hazten joan 
naizen neurrian eta irakurketa 
menperatuta dudanez, beste 
atal batzuetan jarri dut arreta, 
esperimentuetan edo erreze-
tetan adibidez”. Aste honetan 
jaso dute ikasleek 200. alea.

200. alera ailegatu da 
Txikitto! hilabetekaria
1996ko urrian ekin zion bere ibilbideari Txikitto!-k; 
udazkenean, beraz, 25 urte beteko ditu. Eibarko Lehen 
Hezkuntza osoan banatzen da hilabetekaria, hau da, 
6 eta 12 urte bitarteko haur guztiek jasotzen dute 
eskolan bertan. 
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Joan den barixakuan oreka lan-
tzeko saioa antolatu zuen …eta 
kitto! Euskara Elkarteak Gu-
rasoak Berbetan programaren 
barruan. Ikasturteko azkeneko 
saio horrekin agurtu du pro-
grama …eta kitto!-k hurrengo 
ikasturtera arte. 

Eguraldiak ez zuen asko 
lagundu eta, hasiera batean 
jaialdia aire librean egitea 
pentsatuta bazegoen ere, eu-
ria ari zuela-eta azkenean ...eta          
kitto!-ren egoitza ingurura ego-
kitu behar izan zen zirkuitoa. 
Orekatu elkarteko Tamara eta 
Eder begiraleen laguntzare-

kin oreka lantzeko hainbat jar-
duera egin zituzten haurrek eta 
haien gurasoek: ruloa, malaba-
reak, bikoteko orekak, kenda-

ma, balance board… Ordu eta 
erdiko lana egin eta gero, ondo 
merezitako meriendatxoa das-
tatu zuten. 

Jarduera horrekin amaitu da 
Gurasoak Berbetan programa-
ren aurtengo ikasturtea. Iazkoa 
bezainbeste ez baina aurtengoa 
ere nahiko ez ohikoa izan da. 
…eta kitto!-k egin nahiko lu-
keen guzti-guztia ezin izan da 

antolatu pandemia dela-eta, 
baina hala ere jarduera ugari 
egin ahal izan dira ikasturtea 
hasi zenetik: urrian Mallabiko 
Estakua baserria bisitatu zuten 
guraso berbalagunek eta haien 
familiek, eta martxoan Leintz 
Gatzagako Gatz Museoan izan 
ziren. Horrez gain, azaroan hasi 
eta apirilera arte jolasak antola-
tu ditu …eta kitto!-k auzoetan.

Oreka lantzen jardun dute 
guraso berbalagunek eta 
haien familiek

Herriko tabernen kanpoaldean, ikastetxeetan eta kirol-instala-
zioetan ikus daitezke dagoeneko “Foballa” eta “Kirolak” horma-
irudiak. Herriko euskaltegietara ere iritsi dira eta, argazkietan 

ikus dezakezuen moduan, pozarren hartu dituzte posterrak. 
Euskara lantzeko modu polita, zalantza barik. Ezkerreko ar-
gazkian AEK-ko ikasleak, eta eskuman Udal Euskaltegikoak.

...eta kitto!-ren otarra

Azkeneko asteotan sanjuaneta-
ko otarrerako rifak kalean sal-
tzen ibili da …eta kitto!. Aurre-
rantzean bulegoan egongo dira 
salgai (1€). Erosi nahi duenak 
943200918 telefonora deitu 
beharko du.  500€-ko otarra 
ekainaren 14an zozketatuko da.

Euskara ikasleen eskuetara ere iritsi dira kirol-posterrak
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>>> Esprint eta olinpiko distan-
tzien artean aukeratu zezaketen 
parte-hartzaileek aurreko zapa-
tuan jokatu zen pandemia hasi 
zenetik euskal-nafar egutegiko 
lehen triatloian eta Jaz Eibar 
Triatloi Taldeko ordezkariak 
bietan izan genituen. Ez hori 
bakarrik, eibartarren egutegian 
ezinbestekoa bihurtu den triat-
loi horretan, “batez ere Allozeko 
pantanoan igeriketa segmentua 
egiteko pribilegioa eskaintzen 
duelako”, txanda-modalitatea 
ere jokoan izan zelako. Eta hor 
bueltatu zen Pello Osoro lanera, 
orain dela hilabete batzuk me-
niskoa hautsi ondoren, orain-
goan Txomin bere anaia lagun 
zuela: Pellok igerian eta pedalak 

ematen jardun zuen, Txominek 
antxitxiketakoa egin zuen bitar-
tean. Ezin hobeto joan zitzaiz-
kien proba anaiei eta garaile 

izan ziren esprint zein olinpiko 
distantzian.

Galder Hernandez ere ondo 
nabarmendu zen beste behin, 

12. postuan sailkatzeko, Top-
10etik minutu bakarrera eta 
23 urtez azpikoen mailan hi-
rugarrena izateko distantzia 
olinpikoan. Jaz-eko ordezkari 
gehiago izan ziren esprint dis-
tantzian, kide batzuen debuta 
tarteko. Maialen Zubizarreta 
27. postuan sailkatu zen eta 
Cristina Ruiz 38. emakumez-
koen artean. Eta gizonezkoen 
mailan Roberto Gartzia 80. 
helmugaratu zen, Jose Sala-
do (113), Iñigo Marquez (138) 
eta Jesus Sanchez (148) kideen 
aurretik. Ander Ordoñok eman 
zuen albiste txarrena, lepauz-
taia hautsiz bere debuta egu-
nean; ea lehenbailehen erre-
kuperatzen den.

Pello Osoro garaile itzuli zen lehiara Aritzalekuko triatloian

Urbateko waterpolistak garaile 
azken jardunaldian ere 
>>> Emakumezkoen senior tal-
deak 12-7 garaitu zuen Sestao 
Orbean jokatutako partiduan, 
atsedenaldirako 8-1 aurretik 
joan eta gero. Orain arte jo-
katutako 11 partidutik zortzi 
irabazi dituzte eibartarrek, bi 
berdindu eta bakarra galdu, 
sailkapenean une honetan 
bigarrenak izateko. Gizonez-
koen bigarren taldeak garai-
pen ikusgarria lortu zuen De-
portivo Bilbaoren igerilekuan, 
lehenengoko bi zatien amaie-

ran 5-4 atzetik bazihoan ere. 
Fisikoaz baliatuz eta Xabier 
Varelaren inspirazioa lagun, 
0-5ekoa ezarri zuten hiruga-
rren zatian eta, modu horre-
tan, lortu zuten markagailua 
iraultzeko bilbotarren ahale-
ginari aurre egitea, azkenean 
9-10 amaitzeko.

Gizonezkoen lehenengo tal-
deak, bestalde, ligaren azken 
txanpari begira daude, inoiz 
baino lehiatuago aurreikusten 
den egoeran. Euskal Herriko 

Liga amaitzeko hiru jardunal-
diren faltan, Urbat-Urkotronik 
lider da, Askartza B eta Donosti 
hiru puntura eta WP9802 eta 

Getxo seira dituztela. Eibar-
tarrek partidu bakarra izango 
dute etxean eta beste biak kan-
poan jokatuko dituzte. 

>>> Donostian aurreko aste-
buruan izandako partaidetza 
libreko probetan Klub Depor-
tiboko hainbat atletek hartu 
zuten parte. 18 urtetik azpiko 
mailan, Leire Martinek 4,64ko 
marka lortu zuen luzerako jau-
zian, eta Julen Teran, honek 23 
urtetik azpikoan, hirugarren 
izan zen 800 metroko laster-
ketan, 1:55:28 denborarekin. 
Ezin hobeto ibili zirenak, bes-
talde, 50 urtetik gorako master 

mailako ordezkariak izan ziren. 
Marcos Untzetabarrenetxeak 
zilarra lortu zuen 1.500 metro-
tan, 4:51:82 markarekin, eta 
Iñigo Egidazu irabazlea izan 
zen bi probatan: 200 metrotan 
(26:34) eta 100 metro hesie-
tan (16:66). Horrez gain, beste 
bi bigarren postu eskuratu zi-
tuen: disko-jaurtiketan, 24,13 
metrorekin, eta 100 metrota-
ko lasterketan, 13:03 denbo-
rarekin.

Klub Deportiboko atletek emaitza bikainak lortu dituzte 

Ez da urdaiazpikorik faltako, ez, Osorotarren etxean. Zorionak!

Sara Leturiaga atezaina Orbeako perletako bat dugu.

Azken asteburuan master mailakoek lortu zituzten emaitza onenak.
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>>> Gure Eibar FT-k amaie-
ra eman dion 1. Mailako zaz-
pi denboraldietako etaparekin 
batera, beste hainbat maila al-
daketa eman dira inguruko tal-
deen artean eta gure herriko jo-
kalarien eta Eibar FT-n jokatu 
duten foballarien parte-hartzea 
izan dute. Horrela, hurrengo 
denboraldian Eibar FT-rekin 
batera 2. Mailan jokatuko duen 
Amorebietan (Extremadura al-
dean jokatutako igoera faseko 
ezuste handiena izan dena) Iker 
Seguin erdilari eibartarra dago. 
Sei denboraldi bete ditu Zorno-
tzako taldean eta taldekide izan 
ditu baita Aitor Arregi eta Aimar 
Sagastibeltza Eibar FT-n jokatu 
izan duten atzelariak ere; horrez 
gain, Iñigo Velez de Mendizabal 
entrenatzailea eta Asier Goiria 
zuzendari teknikoa, biak ere er-
diko aurrelariak izandakoak, Ei-

bar FT-ko jokalariak izan ziren 
bere sasoian. Tamaina handiko 
meritua du bizkaitarrek lortuta-
ko balentriak, Eibar FT-k maila 
gorenera iritsitakoaren parekoa; 
egoera hain paretsua da orain 
dela zazpi denboraldi gurean 
izan zen arazo berarekin daude-
la une honetan: Urritxen jokatu 
ahalko duten zalantzarekin.

Galarreta eta Errasti
Bestalde, 1. Mailara igo duen 
Mallorcan jokatu du  azken den-
boraldia Iker Ruiz de Galarreta 
erdilari eibartarrak eta berare-
kin igoera ospatzeko aukera izan 
du Eibar FT-n aritutako Lago 
Junior aurrelariak. Zorte gutxia-
go izan du Jon Errasti erdilariak 
eta jaitsierari ihes egiteko azken 
ahalegina egin beharko du Lo-
groñesekin asteburu honetan jo-
katuko den azken jardunaldian. 

Eibartarrak protagonista maila aldatzeko foball-lehiaketetan

Seguin (Amorebieta), Errasti (Logroñes) eta Galarreta (Mallorca).
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>>> Urte honetarako Klub De-
portiboko mendi batzordearen 
egitasmoetako bat behintzat 
errealitate bihurtuko da hu-
rrengo asteko zapatuan, berri 
“potoloa” baieztatu baitigute 
bertatik. Bi urtetik behin egiten 
den ibilbide enblematikoak, 
Eibarko Mendi Itzuliak, bere 
22. edizioa biziko du ekaina-
ren 5ean. “Pandemiako egoera 
hobetzen doanez, eta guztion 
elkarlana eskatuz, mimo han-
diz prestatu dugu egun hori” 
dioskue batzordekoek. Orain 
arte hainbat ekintza eta irtee-
ra bertan behera laga eta gero, 
ekitaldi berezi horrek, ohikoa 
denez, bi aukera eskainiko die 

parte-hartzaileei: ibilbide osoa 
egin daiteke (37 kilometro eta 
erdi, 2.350 metroko desnibe-
larekin) eta baita erdia ere (20 
kilometro eta 1.200 metroko 
desnibela).

Parte hartzeko ez da izen-
ematerik egin behar eta kami-
setak salgai daude Deporren,     
7 eurotan. Antolatzaileek ja-
rraibide batzuk prestatu dituz-
te: irteera 07:00etan izango da 
Deporren, eta T. Etxebarria ka-
lean gehienez sei laguneko tal-
deak egingo dira. Irteera mai-
lakatua egingo da pilaketarik 
ez egoteko eta, korrikalarien-
tzat izan ezik, beste guztientzat 
irteera neutralizatua izango 

da Olarreagaraino. Ibilbidea 
puntu horiekin, zintarekin eta 
seinaleekin markatuta dago eta 
ohiko ibilbidean aldaketa txiki 
batzuk egin dituzte. Bi anoa 
postu egongo dira: bata Asurtza 
auzoko Santiago ermitan eta 
bestea Arrateko santutegian. 
Ibilbidearen erdia bakarrik 

egin nahi duenak Azitain au-
zoan amaitu dezake. Bestalde, 
klubeko taberna zabalik egon-
go da eguerditik aurrera, itzulia 
egin eta gero zerbait hartu nahi 
duten guztientzat. Informazio 
gehiagorako: www.deporeibar.
com/mendia/eu/2021/05/21/
eibarko-itzulia-2021/

22. Eibarko Mendi Itzulia 
ekainaren 5ean egingo dute

Ligako txapelketarako finalerdia jokatuko du Eibar Rugbyk etzi 
>>> Denboraldiaren azken ha-
tsetara heltzen ari garen hone-
tan, Eibar Rugbyko emakumez-
koen lehen taldeak domekan 
eguerdiko 12:00etan Madrilen 
izango du erronka Majadahon-
da taldearen aurrean. Iberdrola 
Ligako lehen fasea hirugarren 
amaitu eta gero, bigarren fa-
sea ikasten joateko eta espe-
rientzia irabazteko aprobetxatu 
dute eibartarrek. Orain beneta-
ko ordua iritsi zaie Guntinen 
neskei, irabaziz gero ezuste 
handienetakoa emango luke-

te-eta. Emaitza edozein izanda 
ere, denboraldi bikaina eskaini 
digute Eibar Rugbykoek maila 
gorenean egindako debutean.

Gure herriko taldearen “aka-
demiak”, bestalde, progresatzen 
jarraitzen du eta aurrekoan U16 
eta U18ko Gernika, Txingudi eta 
Eibarko taldeen arteko trian-
gularra jokatu zen Gernikan. 
“Gernikako erraldoien eta Txin-
gudiko trebeen aurka pixkanaka 
hazten ari direla” erakutsi zuten 
Eibarkoek, eta aldeak gero eta 
txikiagoak direla euren artean.

>>> Aurreko asteburuan Llo-
ret de Mar-eko igerileku olin-
pikoetan jokatutako Autono-
mia Erkidegoen Eskolarteko 
VII. Txapelketan gure herriko 
igeriketa taldearen Paula Cal-
vok euskal selekzioarekin har-
tu zuen parte eta, 100 libreko 
proban bere marka hobetzeaz 
gain, erreleboetako hiru pro-
batan lehiatu zuen, guztietan 
bikain jardunez. Xixongo 34. 
Nazioarteko Sarian, bestalde, 

Eibar Igerixaneko Miren Gal-
dosek eta Iker Calvok Gipuz-
koako selekzioarekin lehiatu 
zuten eta ez hori bakarrik, gure 
probintziako taldeak lehenengo 
postua eskuratu zuelako. Biak 
ala biak finalerdietara heldu zi-
ren, bakoitza bi probatan; jaki-
na, ordura arte zituzten markak 
hobetuz. Eurekin izan ziren Sari 
horretan baita Elene Oiarzabal, 
Igor Ruiz, Maddi Maguregi eta 
Malen Beobide ere. 

Eibar Igerixanekoak maila onean Lloreten eta Xixonen

Mendi Itzuliaren oroitzapenezko kamiseta atera dute, 7 eurotan. 

Eibar Rugby Taldeko harrobiaren progresioa nabaria da azkenaldian.
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>>> Aurreko asteburuan hasi 
zen pilota afizionatuen mun-
duan oihartzun handia duen 
urteroko torneoa eta Eibarko 
Pilota Eskolako ordezkariek bi-
kain hasi zuten ibilbidea, Klub 
Deportiboko bikoteak nagu-
situz Amezketan (2. mailako 
seniorretan) eta Oñatin (kade-
teetan). Gaur Mendaron izango 
dute hitzordua aipatutako gure 
herriko bikote biek: seniorrek 
Lazkaoko bikotearen kontra eta 
kadeteek Andoaingo ordezka-

riei aurre eginez. Ea aurrekoa-
ren bidetik jotzen duten!

Bestalde, amaitu berri den 
Gipuzkoa Mendebaldeko lau 
eta erdiko banakako txapelketan 
hiru eibartar heldu ziren finaler-
dietara eta, denboraldi bikainari 
ginga ezarriz, Haitzart Iraola-
goitiak kadete mailako txapela 
jantzi zuen. Mikel Azkargorta 
jubeniletan eta Ibon Ibarra ka-
deteetan izan ziren aipatutako 
finalerdietara iritsi ziren Eibar-
ko beste biak.  

Herriko pilotariek irabaziz ekin 
diote Udaberri Txapelketari

>>> Biak ere meritu handiko 
lorpenen jabe izandakoak Ipu-
ruako taldearekin. Jose Luis 
Mendilibarrek azken urteo-
tako Eibar FT-ren ibilbidea 
guztiz markatu du, 1. Mailan 
taldearekin sei denboraldi egin 
ondoren. Azken honetan tal-
deak ezin izan dio mailari eutsi, 
baina izan dira denboraldiak 
bost jardunaldiren faltan maila 
ziurtatuta zutela. Jokalarien-
gandik gertu egon da beti eta 
arrastoa laga du klubean; bere 
hutsuneari eta Garagarza zu-
zendari teknikoarenari aurre 

egin beharko dio orain klubak 
2. Mailan hasiko duen aro be-
rrian. Beste berria txarragoa 

izan zen: Eibar FT-n mitoa den 
Alfonso Barasoain 63 urterekin 
hil zen. Gernikarrak taldea 2. 

Mailara igo zuen 1987-88 den-
boraldian eta, handik hamar-
kada batera, 1998-99an, taldea 
salbaziotik 13 puntura zegoela 
hartu zuen eta, azken bedera-
tzi partiduetatik sei irabazita, 
2. Mailari eustea lortu zuen. 

Bestalde, azken denboraldian 
inolako zalantzarik gabe talde-
ko jokalari onena izan den Kike 
Garcia aurrelariak, gure herriko 
taldearen alde hainbeste izerdi 
bota ondoren, Osasunarekin 
fitxatu du 2024ra arte. Ez dute 
jokalari makala fitxatu nafa-
rrek, ez horixe!

Eibar FT-ko bi entrenatzaile notizia bihurtu ziren martitzenean

Haitzart Iraolagoitia (eskuman) irabazitako garaikurrarekin.

>>> Eibar Eskubaloiko lehen 
taldeak, 1. Nazional mailan jo-
katzen duen Hierros Servandok, 
ginga jarri dio burututako den-
boraldi bikainari bere multzoko 
txapela irabazita. Eibartarrek 
Anaitasunarekin berdinduta 
amaitu dute liga, baina euren 
arteko norgehiagokek eraba-
ki dute irabazlea eta Fernando 
Fernandezen mutilek alde izan 
dute hori. Beti Onak talde nafa-
rraren kantxan 30-32 irabaziz 
eutsi izan diote lidergoari az-
ken jardunaldian, Anaitasunak 

ere irabazi egin zuelako etxetik 
kanpo. Hierros Servandok 30 
partidutan 23 garaipen lortu 
ditu eta multzoko bigarren tal-
de goleatzaileena izan da, arlo 
horretan Lander Casado buru 
izan duela. 

Orain Zilarrezko Ohorezko 
mailara igotzeko azken fasea 
jokatu beharko dute ekaineko 
lehenengo asteburuan Lanza-
roten, aurrean egokitu zaizkien 
beste hiru talde indartsuren 
aurka: Gourmet Ampate Lan-
zarote, BM Soria eta Agusti-

nos Alicante. Ekainaren 4an 
etxeko taldea izango dute aur-
kari, zapatuan Soriakoak eta, 
amaitzeko, Alacanteko taldea. 
Agustinos, eibartarrek bezala, 
lehenengoa izan da bere mul-
tzoan eta Alvaro Cabanas dute 
goleatzaile nagusiena. Beste bi 
taldeek bigarren amaitu dute 
euren multzoetan, baina horre-
gatik ez dira aurkari errazagoak 
izango eta Lanzarotek, gainera, 
etxean jokatuko du. Kanariar 
taldeak Mikita Liavonau dute 
jokalari erasokorrena eta Gazte-

lakoen taldean Jose Andres To-
rresek betetzen du funtzio hori.

Gogoratzeko denboraldia
Eibar Eskubaloiko taldeen lor-
penak ez dira lehen taldera mu-
gatzen; horrela, senior maila-
ko bigarren taldea 2. Nazional 
mailara igo berri da, Ordizia 
Siglo XX-ri 30-26 irabazi on-
doren, eta emakumezkoen ju-
benil mailako Grupo Mecalbek 
denboraldiko partidu guztiak 
irabazi eta Gipuzkoako txapela 
jantzi du. 

Ligako txapeldunek igoera fasea jokatuko dute 
ekainaren 4tik 6rako asteburuan Lanzaroten
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A lkatearen berbetan, 
“nahiz eta iazko urtea-
rekin alderatuta osasun 

egoera hobea izan, erantzuki-
zunez jokatzea erabaki dugu. 
Beraz, aurten ere ez dugu san-
juanik ospatuko, pandemiaren 
aurretik egiten genuen bezala ez 
behintzat. Hala ere, ekitaldi ba-
tzuk egongo dira, esanguratsue-
nak, baina formatu murriztuan 
eta jendea pilatzea saihestuz”.

Agerraldian ekainetik au-
rrera garatzeko prestatu du-
ten egitaraua aurkeztu zuten. 
San Juan egunaren bueltan 
lau jarduera antolatu dituzte: 
ekainaren 23an, 11:00etan, San 
Juan Zortzikoa joko du Usartza 
Txistulari Bandak Untzagan. 
Ondoren, 13:00ean, udaletxeko 
patioan Lizarrako Dultzaine-
roek joko dute, publiko barik, 
eta emanaldia streaming bidez 
emango dute, iaz bezala.

Ekainaren 24an, eguer-
dian, Untzagan txistularien 
eta Lizarrako Dultzaineroen 

kontzertua egingo da eta 
19:00etan, berriz, soka-dan-
tza Coliseoan, Kezka dantza 
taldearen eskutik.

Horrez gain, ekainetik uz-
tailera bitartean 30 bat kultur 
ekitaldi programatu dituzte, 
“herriko toki desberdinetan, 
helburua baita herriko kultur 
kolektiboei laguntzea eta lehen 
egiten ziren ekitaldiak, ahal den 
neurrian, berreskuratzea”.

Musikari dagokionez, Cieli-
to Musika Bandak Untzagan 
(ekainak 13) eta Amañan (ekai-
nak 16) joko du. Usartza Txis-
tulari Bandak hainbat kalejira 
egingo ditu Urkin (ekainean, 
Untzagan (ekainak 23), Urki-
zun eta Amañan. Eta Usteka-
bek ere kalejiraren bat egitea 
aurreikusi dute. Uztailaren 2an 
Mursegoren kontzertua har-
tuko du Coliseoak, Inoren edo 
ni eta Braulio taldeek Txaltxa 
Zelaian joko dute eta Eibar-
ko Koro Gazteak kontzertua 
emango du uztailaren -9an.

Antzerkiari dagokionez, ekai-
naren 22an Markeliñek “Psike” 
obra antzeztuko du, eta ekaina-
ren 24an Barsanti taldeak “Le-
gea gu gara”. Ekainaren 25 eta 
29an bi Klarion Tailer egingo 
dira Nathalie Hickeyren gida-
ritzapean: bata Eibarko aspal-
diko paisajeari buruzkoa, eta 
bestea bizikletaren omenezkoa, 
biak ere herriaren 675. urteu-
rrenaren testuinguruan. Eta 
uztailaren 6an Alfari buruzko 
hirugarren tailerra egingo dute, 
Ego Gainen.

Ekainaren 30ean, Urkizun 
Zirkozaurre konpainiak ema-
naldia eskainiko du, eta uztai-
laren 9an Hika konpainiaren 
txanda izango da. Eta uztailean 
ere Hortzmuga taldeak “Al fi-
nal del camino” lana aurkez-
tuko du.

Horrez gain, ekainaren 
19rako poesia-emanaldia pro-
gramatu dute, Txaltxa Zelaiko 
kioskoan. Eta egitaraua biribil-
tzeko, ohikoak diren ikasturte 
amaierako ikuskizunak egin-
go dituzte eskola ezberdinek 
(Kaxa, Nele Dantza, Ballet Ei-
barres, Biraka, Kezka dantza, 
Musika Eskola, Isabel Laspiu-
rren piano ikasleak...). Bestalde, 
Portalean Zeramika eta Dibujo 
Udal Eskoletako erakusketa 
zabalduko dute. Herriko musi-
ka-taldeek ere eskainiko dituzte 
emanaldiak (Jainaga eta Nar-
baiza eta Mugi Panderoa), eta 
rap “oilar-borroka” ere egingo 
da, hip hop talde baten lanki-
detzarekin. ■ 

Ekainetik 
aurrera 30 
kultur ekitalditik 
gora egingo 
dira, batzuk 
sanjuanen 
bueltan

Aurten ere ezin izango dugu 
sanjuanik ospatu 

Osasun-krisiaren ondorioz aurten ere bertan behera laga dituzte sanjuanak, Udalak jakinarazi duenez. Jon Iraola 
alkateak eta Jose Luis Gonzalez “Poxpolo” Kultura teknikariak eguaztenean emandako prentsaurrekoan azaldu 
zutenez, jaiak ezin izango dira pandemiaren aurretik egiten zen bezala ospatu, baina, hala ere, iazkoaren bidetik, 
Sanjuanetako ekitaldi esanguratsuenak egingo dira, beti ere gaur egun dauden baldintzetara egokituta.
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“Ombuaren itzala” aurkeztuko du 
Patxi Bisquert aktoreak Kultun

Eibarko KZguneak prest dauka ekainerako eskaintza, arlo 
ezberdinetan trebatu nahi direnentzako ikastaroekin. Kur-
tsoetan parte hartu nahi dutenek hainbat aukera dauzkate 
izena emateko: Portaleko 2. solairuan dagoen KZgunera 
joanda (une honetan, 943 02 36 37 telefono zenbakira dei-
tuta, aldez aurretik hitzordua eskatuta bakarrik joan dai-
teke), telefonoz ere eman daiteke izena eta, bestela, www.
kzgunea.eus web orriaren bidez. Ikastaroen katalogoa ere 
Interneten kontsulta daiteke ( https://www.kzgunea.eus/
eu/ikastaroak). Aurrez aurreko klaseetatik aparte, urrune-
koak ere badaude, baita bideotutoretza eta hitzaldiak ere.

Eguaztenean, ekainaren 2an 19:00re-
tan aurkeztuko da Arrate Kultur Elkar-
tean Patxi Bisquert-en eskutik euskal 
kultura, historia eta auzolana batzen 
dituen “Ombuaren itzala” proiektua. 
Eguzki Art zinema ekoiztetxeak Pello 
Mari Otaño bertsolari zizurkildarraren bizitza eta obra pantai-
la handira eraman nahi ditu eta horretarako auzolana abiatu 
dute. Bisquerten berbetan, “ inoiz ez da finantzatu elkarrekin 
lan egiten duten 30.000 ekoizle baino gehiago dituen filma. 
Gure buruarentzako, guk sortuz, komunitatean ekoiztuz, eta 
gero mundu osoari eskainiz”. Filmarekin batera, Pamiela ar-
gitaletxearen eskutik, auzolaneko “abentura zoragarri hau” 
biltzen duen liburua ere argitaratuko dute. 

Ipuruako jubilatu etxekoek karta-joko txapelketa antolatu 
du ekainerako bazkide guztientzat. Ekainaren 2an eta 3an 
briskan arituko dira; ekainaren 7an eta 8an tutean; ekaina-
ren 9an txintxon-jokoan; eta ekainaren 14an eta 15ean mu-
sean.Partida guztiak 17:00etan hasiko dira eta txapeldunen 
eta txapeldunordeentzat sariak banatuko dituzte. Parte 
hartzen duten guztiei edari bana emango diete, doan.

Ekaineko eskaintza prest 

Karta-joko txapelketa Ipuruan

Aurreko barixaku goizean jaso 
zuen Maite Arroitajauregi ei-
bartarrak  “Txopitea ta Pakea” 
saria Jon Iraola alkatearen es-
kutik, Udal ordezkarien eta mu-
sikagilearen familiaren aurrean. 
Pozik hartu zuen Arroitajau-
regik Eibarko Udalak ematen 
duen saririk garrantzitsuena 
eta, eskerrak ematearekin ba-
tera, bi kantu eskaini zituen.

Arroitajauregik, Arantzazu 
Callejarekin batera, martxoan 
jaso zuen Musika Onenaren 
Goya saria, Pablo Aguerok zu-
zendutako “Akelarre” filmean 
egindako lanagatik. Ekitaldian, 
20 urtetik gorako ibilbidea go-
raipatzeaz gain, Eibarko Mu-
sika Eskolan irakasle modura 
egiten duen lanaren garrantzia 
azpimarratu zuten.

Domekan agurtuko dute Ar-
gazkilaritza Maiatzean Klub 
Deportiboko Argazki Taldeko 
kideek, beste batzuetan bezala, 
argazki rallyarekin. Aurreko 
edizioetan bezala, oraingoan 
ere bi modalitatetan har daiteke 
parte (zuri-beltzean, paperean, 
edo digitalean, kolorez). Dome-
kan bertan, goizeko 08:30etik 

09:30era eman daiteke izena 
Klub Deportiboan eta amaiera 
14:00etan izango da. Lan one-
nentzat sariak egongo dira. Bete 
beharreko baldintzen inguruko 
informazio zehatza Interneten 
edo Facebooken begiratu deza-
kezue. Bestalde, gogoratu era-
kusketa guztiak ere domekan 
itxiko dituztela.

“Txopitea ta Pakea” Udalaren 
saririk garrantzitsuena jaso du 
Maite Arroitajauregi musikariak

Domekako Argazki Rallyarekin 
esango du agur Argazkilaritza 
Maiatzean-eko egitarauak
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK
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 Eibarko industria-ikono bati agur (El Casco). JOXE ARANBERRI



AGENDA 35…eta kitto!
1189. zenbakia

BARIXAKUA 28

EUSKAL JAIA
19:00 “Ederrak jakuz etorri”. 
Mice, Mursego eta Kokein. 
Coliseoan.
BILERA IREKIA
19:30 Sanjuanak prestatzeko 
bilera irekia. Txaltxa Zelaiko 
kioskoan.
ELKARRETARATZEA
19:30 Azken Ostirala.  
Untzagan.

ZAPATUA 29

OINEZKO MARTXA
11:00 Saharar herriaren aldeko 
martxa, Eibartik Ermura.  
Untzagatik.
MANIFESTAZIOA
12:00 Manifestazioa. Eibarko 
Pentsionista Taldeak deituta. 
Untzagan.
PLAZAK BERRESKURATZEN
12:00 “Osasuna eta COVID” 
(Juanjo Martinez). Eguzki 
Eibar kolektiboak antolatuta. 
Untzagan.
EUSKAL JAIA
17:00/19:00 Egur-taila tailerra, 
Igor Unanuerekin. Kultun. 

DOMEKA 30

ARGAZKI RALLYA
08:30/09:30 Argazki rallyan 
parte hartzeko izen-ematea. 
Deporren.
EUSKAL JAIA
12:00 “Euskal Jaia dantzan, ko-
rrotik pikutara”, Kezka dantza 
taldearen eskutik. Coliseoan.

PLAZAK BERRESKURATZEN
12:00 “Gertatzen ari denaren 
beste ikuspegi bat” (Joseba 
Argintxona eta Idoia Larraña-
ga). Eguzki Eibar kolektiboak 
antolatuta. Untzagan.

ASTELEHENA 31

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

MARTITZENA 1

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

EGUAZTENA 2

AURKEZPENA
18:00 “Ombuaren itzala”, Patxi 
Bisquert aktorearekin. Kultun. 

EGUENA 3

SINADURA-BILKETA
18:00/20:00 Erreferendumaren 
alde (Hamaika Gara). Klub 
Deportiboan.
KONTZENTRAZIOA
19:30 Presoen alde. Untzagan

Maiatza 28 / Ekaina 3

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

• Roberto Elorza Iriondo. 89 urte. 2021-5-19.
• Juan Egia Iriondo. 84 urte. 2021-5-20.
• Xabi Sanatamaria Iriarte. 59 urte. 2021-5-20.

Hildakoak

• Manex Barrutia Kortabarria. 2021-5-23.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 28
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 29
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

DOMEKA 30
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 31
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

MARTITZENA 1
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 2
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

EGUENA 3
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 4
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

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



37…eta kitto! ZERBITZUAK
1183. zenbakia

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, IBAI!! 
Domekan 12 urte 
beteko dozuz, 
txapeldun!!! Patxo 
haundi bat etxeko 
guztion partez.

Zorionak, MIKEL 
Mondragon, 7 urte 
bete zenduazen-eta 
atzo. Musu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, MARKEL! 
Hillaren 24an urtiak 
bete zenduazen-eta. 
Musu potolo bat 
etxekuen partez!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, MALEN eta ENEKO, bixar, hillaren 
29xan, 6 eta 2 urte beteko dozuez-eta. 
Musu erraldoi bana eta eskerrik asko zuen 
pozagaittik!!! Ama eta aittaren partetik.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 29an: 17:00
• 30ean: 17:00

“Maya erlea”
Zuzendaria: Noel Cleary

1 ARETOA
• 29an: 20:00
• 30ean: 20:00
• 31n: 20:00

“Spiral Saw”
Zuzendaria: Darren Bousman

2 ARETOA
• 29an: 17:00, 20:00
• 30ean: 17:00, 20:00
• 31n: 20:00

“Mía y Moi”
Zuzendaria: Borja de la Vega

ANTZOKIA
• 29an: 16:30 (1 aretoa), 19:30
• 30ean: 16:30 (1 aretoa), 19:30
• 31n: 19:30

“Cruella”
Zuzendaria: Craig Gillespie

Zorionak, AITATXO!!!! Badozu zurekin OPARIRIK 
EDERRENA! Maite zaittuegu!!!! Kris, Raúl, Ekhi, 
Paule eta Jakesen partetik... Musu haundi bana!

Zorionak, OIHAN!! 
Astelehenian 
4 urte egingo 
dozuz-eta. Ondo-
ondo ospatu 
eta ea oparixak 
gustokuak 
dozuzen. Musu 
haundi bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
MANEXen partez.
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MERKEKITTO

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, 
beti ere 4 ASTERAKO, honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 
12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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 Barrena kalean. 3 logela, 
egongela, sukaldea, komuna, trasteroa 
eta balkoia. Pisu altua. Eguzkitsua, guz-
tia kanpora begira. Bizitzera sartzeko 
moduan. Tel. 747480825. 

 • 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
 • Neska eskaintzen da emakumeak edo 
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko, 
tailerrean lan egiteko eta adminis-
trazio-gestioan jarduteko. Esperien-
tziaduna. Autoarekin. Tel. 612223075.

 • Neska eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 
631743133.

 • Bi neska eskaintzen dira arrain-fabri-
ketan lan egiteko. Tel. 612223075 eta 
631743133. 

 • Pringle poteak, gozokiak, txokolateak, 
aspitoak, burbuila poteak... egiten di-
tut urtebetetze, bataio, jaunartze eta 
abarretarako. Tel. 659604893.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Baita asteburuetan ere. Or-
duka. Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Orduka. Tel. 642053667.

 • Neska arduratsua eskaintzen da 
etxeak edo pegorak garbitzeko eta 
nagusiak edo umeak zaintzeko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 612574783.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko, etxean zein ospitalean, eta 
etxeko garbiketak egiteko. Orduka. 
Erreferentziak. Tel. 667060292.

 • 20 urteko neska eskeintzen da ekaina 
edo/eta uztailean umeak zaintzeko. 
Tel. 650524195. 

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

 • Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko (erizain tituluarekin) eta tabernetan 
lan egiteko (sukalde lanetan esperien-
tzia). Tel. 631881161.

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

 • 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. 

4.2. Langile bila
 • Saltzailea behar da Eibarko denda 
batean. Jornada erdirako, arratsal-
dez. Esperientzia, lanean inplikazioa, 
dinamismoa eta adeitsua izatea har-
tuko dira kontuan. Bidali curriculuma: 
info@perfumescloset.com  

 • Neska euskalduna behar da bi ume 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Jornada osorako. Tel. 639435388. 

 • Neska euskalduna behar da emakume 
nagusiari etxeko lanetan laguntzeko. 
Tel. 687472084 (Ane).

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

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
 • Bigarren eskuko ohe artikulatua ero-
siko nuke, 0’90ekoa. Tel. 656732584.

 • Egoera onean dagoen bizikleta esta-
tikoa erosiko nuke. Tel. 658715978.






