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Sautxiko skate parkea eta Udala

“Hasieran joaten nintzen leku batera egun bat edo bi, baina ohartu
nintzen hizkuntza bat ikasteko han bizi behar zarela, eguneroko
bizimodua hango jendearekin egin behar dela; bestela jendeak
aldatu egiten du hizkuntza zu zoazenean, ikusten duenean ez zarela
hangoa, saiatzen da zu bezala hitz egiten, zuk ulertzeko. Komeni da
leku batera zoazenean bertan egotea, entzutea jendea eguneroko
hizkuntzan nola mintzatzen den. Turismo gutxi eta lan asko; beraz,
goiz eta arratsalde egiten dut lan. Lehenbiziko egunetan grabazioak egiten ditut. Normalean adin handiko jendearekin hasten
naiz, 80 edo 70 urteko jendearekin, eurak egiten dutelako tokiko
euskara ondoen, eta gero hasten naiz gazteagoekin, 60 eta 50ekoekin. Eta hizkuntza pixka bat ezagutzen dudanean, orduan hasten
naiz gramatika eta hiztegia lantzen”.

Aurrekoan kexatu ginen batzuk ez dakitelako Sautxiko parkea ondo
erabiltzen. Egia ere bada Udalak erantzukizuna izan dezakeela,
parkeak ez duelako mantenimendurik eta egoera nahiko txarrean
dagoelako, jendeak orokorrean ez dakienean zein arriskutsua den
parkeko modulu bat apurtuta edo lurretik bereizita egotea; edozein
erorketak hezur bat haustea, konmozioa izatea edo zerbait okerragoa
eragin dezake.
Udalak skatepark berri baten proiektua du iaztik Sautxirentzat,
eta proiektu hori babesten dugu: ez da modulatua, mantentze-lan
gutxiago eskatzen du eta, gainera, aukera gehiago ditu hasiberri zein
aurreratuentzat. Nahi izan balute iazko aurrekontuetan sar zezaketen… Baina ez zuten sartu; esan zigutenez, aurten beste edozein
proiektu jausiz gero, parkekoa sartuko zutela. Aurreko alkatearekin
hitz egiterakoan, zerbaiterako balio zuela iruditu zitzaigun, baina
orain engainatuta sentitzen gara. Hurrengo urteko aurrekontuetan
sartzea espero dugu. Bestela, protestak antolatzen hasi beharko gara
skate parkearena serio har dezaten, orain sekula baino erabiltzaile
gehiago dituelako.

KOLDO ZUAZO, hizkuntzalaria

Ranpa eta Truko Skate Elkartea

Hurrengo alea hilaren 29an
Sanjuanak direla-eta, datorren astean ez da alerik izango eta hurrengoa ekainaren 29an kaleratuko dugu, martitzenean. Aste horretako
barixakuan ez da alerik izango eta, behin uztailean sartuta, hilabete
horretan 9an, 16an eta 23an kaleratuko ditugu udako opor aurreko
azkenak.

“Zergatik ari da hain azkar hezten antibiotikoekiko erresistentzia?
Ez ospitaletan bakarrik, ozeanoetako bakterietan ere igarri dugu
aldaketa hori. Enpresa askotan antibiotikoak garatzeari laga zioten, eta orain oso farmako gutxi ditugu. Hori izango da hurrengo
hiltzailea. Hemendik 10-20 urtera antibiotikoei erresistenteak
diren bakteriek hilko gaituzte, tratatzeko aukerarik ez dugulako
izango. Azken 100 urteotan gure bizi-itxaropena biderkatu badugu, antibiotiko eta txertoei esker izan da. Ez badugu zeozer egiten,
hemendik bi hamarkadatara gaur egun ditugun antibiotikoek
ezingo die aurre egin sasoi horretako infekzioei. Hori izango da
gure hurrengo pandemia”.
EDITH HEARD, Biologia Molekularreko Europar Laborategia

Erredakzioa

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NEREGANDU.- Neure egin, neure bihurtu. “Diru pillo galanta ordainduta nereganatu neban etxia”.
Neuregana ekarri. “Azkenian, ondo kostata, neregandu nittuan kontran neukazan guztiak”.
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Biodibertsitatea ezagutzera
emateko topaketa antolatu dute

Eibarko Baso Biziak eta Gaztetxekoak
eukaliptoak botatzen aritu dira
>>> Zapatuan eukaliptoak kentzen aritu ziren Eibarko Baso
Biziak taldeko eta Eibarko Gaztetxeko kideak Dimako baserri
bateko lurretan, baserritarraren baimenarekin. Azaldu dutenez, “50 lagun inguru elkartu
ginen, Arratiakoak, Berriatuakoak, Donostiakoak, Amurriokoak, Lezokoak, Soraluzekoak,
Bergarakoak, Eibarkoak… Sekulako giroa zegoen eta elkarren berri izateko eta talde
bakoitzaren gorabeherak komentatzeko, lagunekin egoteko
aprobetxatu genuen”. Ondoren,

Lurgaia Fundaziokoek eta Baso
Biziak plataformakoek (ekimen
honetan dauden herri guztietako elkarteen bilkura) prentsaurrekoa eman zuten eta, horren
ostean, eukaliptoak botatzera
joan ziren, “baita lan txukuna
egin ere, guztiok gogotsu geunden aizkora eta aihotzarekin
eukalipto gazteak astintzeko.
Eukalipto zaharrenak larrutu
genituen, urte baten edo biren
bueltan ustel zitezen. Denok
ikasi genuen zerbait berria deseukaliptazioari eta bertako basoari buruz”.

>>> Euskal Kostaldeko Geoparkeak BIOTOP izeneko topaketa antolatu du domekarako,
Aranzadi Zientzia Elkartearen
laguntzarekin. Jarduerak Zumaiako Santiago hondartzako
sarrera nagusia izango du abiapuntu eta lau txanda egongo
dira aukeran. Ekimena irekia
da, baina parte hartzeko izena eman behar da labur.eus/
biotop2021 formularioan edo
Zumaiako Turismo Bulegoan
943 14 33 96 telefonora deituz. Informazio gehiagorako
geoparkea.eus begiratu.

Argindarraren
prezioarengatik
kexatzeko deia
>>> Argindarraren prezioaren igoeraren aurrean protesta
egiteko manifestazioa deitu du
Eibarko pentsionisten taldeak
astelehenerako, 12:00etan Untzagatik hasita. Pentsiodunek
diotenez, “milioika euroko irabaziak dauzkaten enpresak dira
eta berdin die gutxien dutenei
kalte egitea”.
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Errebal Plazia merkatuko sei
postuak lehiaketara irten dira

Garbialdi Udaleko azpikontratako
langileen elkarretaratzea
>>> Garbialdi Udalaren mendeko eraikuntzen garbiketako
azpikontratako langileek elkarretaratzea egin zuten eguazten
eguerdian, Untzagan, 2009ko
apirilaren 1ean sinatu zen parekatze-akordioaren makurtzea
salatzeko. ELA sindikatuko
ordezkariek azaldutakoaren
arabera, “Udalak zuzenean
kontratatzen dituen langileen
eta azpikontratatuta dauden
langileen lan-baldintzak parekatzean oinarritzen da akordio
hori. Akordioak jasotzen duenez, azpikontratatutako langileek Udalhitzeko 5. mailako

baldintzak izan behar dituzte,
eta maila hori, bestalde, ez da
eguneratu 2009tik”. Langileek
salatu dutenez, azpikontratatutako enpresa bere langileei
2018ko prezioa aplikatzen ari
da 2019, 2020 eta 2021eko
igoerak kontuan izan barik.
Horregatik guztiagatik, kontzentrazioan langileek adostutako igoerak aplikatzeko eskatu
zioten enpresari. Eta Udalari, berriz, enpresa-baldintzak
eta akordioak errespetatzera
behartzeko, bestela protesta
ekintzak areagotuko dituztela
gaineratuta.

>>> Errebal Plazia merkatuan
sei postu eskuratzeko lizitazio-epea zabaldu dute. Aurreko
barixakuan Jon Iraola alkateak eta Ana Telleria Garapen
Ekonomiko, Enplegu eta Berrikuntzako zinegotziak prentsaurrekoan aurreratu bezala,
Eibarko merkatu plaza berriak
sei saltoki edo postu finko izango ditu, eraikin berriaren beheko solairuan, Errebal kaletik
sartuta: arraindegia, 0 kilometroko produktuen salmenta,
ozpinetakoak eta eratorriak,
harategia eta urdaitegia, frutadenda eta okindegi-gozotegia.
Postu horiek eskuratzeko
epea uztailaren 19ra arte dago

zabalik eta emakida edo kontzesioa 20 urtekoa izango da.
Lizitazioari buruzko informazio guztia Eibarko Udalaren
web orriko “Kontratatzailearen profila” atalean dago eskuragarri.
Bestalde, gaur egun Rialton dauden baserritar guztiak plaza berrira, azokaren
erdi-erdira joango dira. Toki
aldaketa hori zuzenean egingo dute, Errebalgo merkatu
berria zabaltzeko moduan
dagoenean. Aurreikusitako
epeak betez gero, Errebalgo
merkatua urtearen azken hiruhilekorako martxan jartzea
espero du Udalak.
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Sorbak bedeinkatuko dituzte
San Juan egunean Azitaingo elizan
>>> Gure herriko ohitura zaharrari jarraituta datorren asteko
eguenean, San Juan egunean,
sorbak bedeinkatuko dituzte
Azitaingo elizan, 10:30ean hasiko den mezan.
Tradizioaren arabera, San
Juan egunean bedeinkatutako sorbak urte osoan gordetzen
dira, hurrengo urteko San Juan
egunean erretzeko. Antzina,
egun horretan Arratera joaten
ziren baserritarrak sorbak bedeinkatzera. Gero Ospitaleko
kaperara eramaten hasi ziren,
hantxe dagoelako Untzagako
ermita zaharrean zegoen San
Juanen irudia. Eta gaur egun

Untzagan egon zen San Juan
ermitari buruzko biñeta
>>> Ego Ibarra batzordearen web orrian osatzen ari diren “Atzo
goizeko ipuinak” bildumarako biñeta berria egin dute Jose Antonio
eta Martin Azpilikuetak. Oraingoan, San Juan eguna gertu daukagula eta, gure herriko patroiaren inguruko gertakari historikoa
aukeratu dute, marrazki bidez eta umorez kontatzeko: 1900ean
bota zuten Untzagan zegoen San Juan ermita, udaletxe berria
jasotzeko. Ermita zaharraren aldarea eta San Juanen irudia Legarreko ospitalera, San Andres zaharren egoitzara eraman zituzten.

Azitaingo elizan bakarrik bedeinkatzen dira sorbak, San
Juan egunez egiten den mezan.
Elizara joan barik ere badago
ohitura, bezperan, gauez, sorbak kanpoan laga eta, ilargiari
begira jarrita, ihintzarekin bedeinkatzeko. Aurten bedeinkatutako sorbak lehortzen lagako
dituzte, datorren urteko San
Juan suan erretzeko. Ohitura
da, gainera, sutara botatzeko
orduan honako hau esatea:
“San Juan, San Juan / Arrautza bi kolkuan /Beste bi altzuan
/Lapurrak eta sorgiñak erre,
erre! /Garixak eta artuak gorde, gorde!”.
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<<< ELIZABETH QUINTANILLA • Errefuxiatua >>>

“Seme-alabak hona etorri
arte ez dut bihotza lasai
eta bakean edukiko”
32 urte besterik ez baditu ere, Elizabeth Quintanillak gorriak ikusi behar izan ditu bere bizitzan zehar. Hondurasen
jaiotako emakumeak hil ala biziko erabakia hartu behar izan zuen, literalki, bere bizitza arriskuan zegoelako, eta
Euskal Herrira etorri zen. Orain, bere seme-alabekin elkartu nahi du berriz.
Nolako egoera bizi zenuen
Hondurasen hona etorri aurretik?
Egoera zaila bizi nuen. Bi semealaba ditut eta, euren aitaren
laguntza barik, astelehenetik
astelehenera egin behar nuen
lan, atsedenik gabe. Hondurasen zaila da lana aurkitzea eta
lan-baldintzak txarrak dira.
Irabaziekin etxearen alokairua
eta oinarrizko gastuak ordaintzeko aukera nuen bakarrik.
Gainera, nire familiak baliabide urriak ditu eta nahikoa
dute euren gauzekin.
Zergatik erabaki zenuen Honduras lagatzea eta hona etortzea?
Seme-alaben aitarekin bizi
nuen egoerarengatik. Handik
joan behar nuen, nire bizia
arriskuan zegoelako. Semealaben ongizatearengatik eta
euren etorkizuna hobea izateko
hartu nuen erabakia. Bi aukera
nituen, Europara edo AEBra
joatea. AEBra migratzea zailagoa da, oso bidaia arriskutsua
delako, eta Europara etortzea
erabaki nuen.
Nola lortu zenuen etortzea?
Pasaportea egin nuen eta diru
asko aurreztu behar izan nuen
hegazkin-txartelak erosteko
eta, turista bezala sartu nintzenez, bidaian zehar egin behar
nituen gastuak ordaintzeko dirua nuela erakusteko. Gogor
egin behar izan nuen lan dirua
lortzeko. Gainera, gertatu zitekeen mugan atzera botatzea

EKHI BELAR
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eta diru guztia galtzea. Beldurra nuen, baina sartu ahal izan
nintzen.

Zerbait gertatuko zaien beldurra dut beti. Gainera, Honduras ez da herrialde segurua.
Seme-alabak hona etorri arte
ez dut bihotza lasai eta bakean
edukiko. Hala ere, aurrera egiteko gogo biziz nago. Gaztea
naiz, bizi guztia dut aurretik
eta helburuak lortzeko borroka
egiteko asmoa dut. Emakume
ausarta naizela uste dut eta,
bizi izan dudanagatik, baita
indartsua ere.

Seme-alabak Hondurasen geratu ziren?
Bai, nire ahizparekin. Hori izan
zen zailena, eurak han lagatzea.
Alaba oso txikia da, bost urte
beteko ditu eta etorri nintzenean hiru zituen. Semeak 12
urte ditu. Oso erabaki gogorra izan zen, baina eurengatik
etorri nintzen, bizimodu hobea
eskaini nahi nielako.
Zer aurkitu zenuen hona etorri zinenean?
Hemen gauzak errazagoak
izango zirela pentsatzen nuen.
Hondurasetik dena ikusten da
idilikoagoa, ‘Europako ametsa’
deritzoguna, baina errealitatea beste bat da. Hona iritsi eta
egun batzuetara lana aurkituko
nuela uste nuen, baina ez. Donostian bizi den Honduraseko
lagun baten bitartez pisua lortu
nuen eta lan bila ibili nintzen,
baina paper barik eta inor ezagutu barik zaila da. Orduan,
diru barik geratu eta laguntza
bilatzen hasi nintzen. Ez nuen
laguntza bila ibiltzerik nahi, lan
egin nahi nuen, baina ez nuen
beste aukerarik.
Nora jo zenuen laguntza bila?
CEARera. Nire kasuaren diagnostikoa egin zuten eta Oñatin dagoen aterpe batera eraman ninduten sei hilabetez.
Han, egoitzaz gain, jatekoa eta
erropak ematen dizkizute, eta
formakuntza jasotzeko aukera
ematen dute. Ondoren, Eibarrera etorri nintzen Gurutze
Gorriarekin, errefuxiatuen programaren barruan, eta hasieran
harrera-etxe batean bizi izan
nintzen.
Hondurasetik irten zinenean
aurreikusten zenituen planak
hankaz gora jarri ziren? Nola
sentitzen zara?
Inondik inora ez nuen pentsatzen laguntza eskatu behar
izango nuenik, baina tira, laster lana aurkitzea espero dut.
Gutxienez, Gurutze Gorriak
eskaintzen didan laguntzare-
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“Gaztea naiz,
bizi guztia
dut aurretik
eta helburuak
lortzeko borroka
egiteko asmoa
dut”

“Semealabengatik egin
dut hau guztia
eta orain ezin dut
etsi”

kin lasai sentitzen naiz, baina
aldiro desesperatu egiten naiz
lana aurkitu ezinik nabilelako.
Ez dut laguntzen menpe bizi
nahi. Lan egin nahi dut semealabak ekarri ahal izateko. Euren ongizatea nire esku dago.

Errefuxiatu bezala onartua izateak zein aukera ematen dizu?
Hemen bizitzeko paperak ditut
eta lan egiteko baimena dut.
Estatuak kasu bakoitza aztertzen du eta niri errefuxiatu izaera ematea erabaki zuen. Beste
askok, tamalez, ez dute eduki
nik izan dudan zortea.

Aipatutako laguntzez gain, laguntza psikologikoa ematen
dizu Gurutze Gorriak? Izan ere,
bakarrik etorri zara.
Asko lagundu didan jende zoragarria aurkitu dut hemen
eta zer esanik ez Gurutze Gorrian. Erakundeak psikologoeta abokatu-zerbitzuak eskaintzen dizkigu, besteak zenbait
gauzaren artean.
Nola moldatu zara arlo legalarekin?
Errefuxiatu estatutua lortu dut
eta, horrela, seme-alabak ekartzeko aukera gehiago daukat,
baina oso arlo konplexua da.
Prozesu luzea da eta pazientzia
behar da. Lana eta diru gehiago
izango banu, prozesua azkartu ahal izango litzateke, baina
bestela zaila da.

Nolako baldintzak bete behar
dira errefuxiatu izaera jasotzeko?
Seme-alaben aitarengandik
genero indarkeria jasan nuen
eta ondorioz, hasieran esan dudan bezala, Hondurasetik irten
behar nuen hilik ez amaitzeko
edo berak seme-alabei minik
ez egiteko. Seme-alabak hiritik kanpo eraman nituen herri
txiki batera, ezkutuan. Izan ere,
berak ez bazuen egiten, norbaiti esan ahal zion ni hiltzeko
edo dena delakoa. Beraz, nire
bizia arriskuan zegoela frogatu
nezakeenez, errefuxiatu izaera
eman zidaten.
Seme-alabak salbu daude
orain?

Hori bistan da.
Etsipen eta neke momentuak
izaten ditut. Askotan pentsatzen dut zer egiten dudan seme-alabengandik hain urrun,
baina ez, zerbaitengatik nago
hemen eta borrokan jarraituko
dut. Eurengatik egin dut hau
guztia eta orain ezin dut etsi.
Antzeko egoeran dauden errefuxiatuekin harremana duzu?
Beti pentsatu dut antzeko
egoera pasatu duten emakumeei laguntzea gustatuko litzaidakeela. Batzuetan, nahiz
eta egoera gogorrak bizi, isildu
egiten zara, beldurrarengatik.
Emakume horiei esango nieke ez isiltzeko, isilik egoteak
arazo gehiago dakartzalako.
Indartsuak izan behar gara
eta aurrera egin.
Zure kasua eredu izan daiteke askorentzat.
Pentsatzen jarrita, nire egoera oso gogorra izan zen. Nire
bikotea askotan saiatu zen ni
erailtzen eta batzuetan pena
ematen dit, berak hil zituen
beste emakume batzuek ez
zutelako eduki nik izan nuen
ihesbidea. Nesketako batek
19 urte besterik ez zituen. Berarekin berba egin nuen eta
aholkuak eman nizkion, gertatu zitzaidana kontatu nion,
baina gizonak hitz-jario ona
zuen eta konbentzitu egin
zuen. Neskak ez zuen gizon
hura ondo ezagutu eta orain
hilda dago. Ze pena. Nik, azken batean, zortea izan nuen.
Banekien gizona nolakoa zen,
ondo ezagutu nuen, eta lasai
tratatzen nuen. Bestela, aurre
eginez gero, akabo.
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Orain, zure istorioa kontatu
dezakezu eta, agian, norbaiten
tzat lagungarria izan daiteke.
Nire herrialdean ere kontatu
nezakeen, baina hilda amaitzeko arrisku gehiago nuen, ez
nuelako hemen dudan laguntzarik. Demaseko indarkeria
dago Hondurasen eta emakumeek jasaten dugu batez ere.
Agintariek, ostera, ia ez dute
laguntzarik eskaintzen. Salaketa jartzen baduzu, gizonak
hil egingo zaitu ziurrenik. Hori
esaten zidan seme-alaben aitak, baina momentu batean bi
aukera nituela pentsatu nuen:
hilda amaitu edo ausarta izan
eta salatu. Salatu egin nuen eta
mehatxatu egin zidan. “Bizirik
jarraitzen badut, ez zara libre
biziko”, esaten zidan. Oso gizon matxista zen eta aurpegia
desitxuratuko ninduela esaten
zidan, beste inorekin egoteko
aukerarik ez izateko. Beste ba-

Hilaren 20an, domeka,
ERREFUXIATUEN
NAZIOARTEKO EGUNA
izango da. Gure inguruan
muturreko prozesu
migratzaileak bizi ditugu
eta GURUTZE GORRIAREN
Eibar-Ermuako bulegoan
24 herrialdetako 109 lagun
artatu zituzten 2020an.
Palestina, Gambia, Ghana,
Peru, Ukraina, Eritrea eta
beste zenbait herrialdetatik
ihesean datoz errefuxiatuak,
eta azken urteotan asko
hazi da Venezuela eta
Kolonbiatik datozen
migratzaileen kopurua.
Pandemia-urtea izanik,
migrazio-fluxuak pixka
bat gelditu dira, baina
momentuko kontua da.
Gainera, gaur egun bizi
dugun sasoia berezia
izanik, gehiago zaildu da
migratzaileen egoera. “Krisi
egoeretan gehien galtzen
dutenak zaurgarritasun
egoeran dauden pertsonak
izaten dira”, esan digu Alex
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tzuetan esaten zidan hil egingo
ninduela eta hilketa ezkutatuko zuela. “Hil egingo zaitut,
nonbaiten sartuko zaitut eta
gero ezjakinarena egingo dut”,
esaten zidan. Ba hori egin zuen
hil zuen lehen emakumearekin. Ez dakit nola salbatu nintzen. Miraria izan da.

Zure familiak bazekien zer
gertatzen zen?
Ez, ez nielako esan. Ama asko
larrituko zen, nebak arazoan
sartuko ziren eta, gizon hura
ezagututa, nebak hiltzeko gai
zen. Egoera horretatik neure
kabuz irten behar nuela pentsatzen nuen. Alde egiteko erabakia hartu nuenean berarekin bizi nintzen. Harremana
zuen hil zuen 19 urteko neskarekin eta ihes egiteko momentu
aproposa zela pentsatu nuen.
Etengabe jipoitzen ninduen
eta ezin nuen gehiago. Azke-

Gurutze Gorriak
errefuxiatuei
laguntzeko
programa du
martxan eta
Eibarren 18 lagun
jasotzeko tokia du.
GURUTZE GORRIA

nean etxetik bota ninduen bi
seme-alabekin, dirurik gabe
ez ezer. Aurkituko ez ninduen
toki batera joan nintzen, baina handik hilabete batzuetara
aurkitu egin ninduen. Semealabak ikustea nahi zituela esaten zidan, baina beldur nintzen, edozein gauza egiteko
gai zelako. Bera nolakoa zen
jakinda, onera jokatu behar
nuen, txarrera jokatuz gero zoratu egiten zelako, eta semea
ikusten lagatzen nion. Nolako
egonezina! Banatuta geunden,
baina bere menpe nengoen.
Esaten zuena egin ezean, nork
daki zer gertatu zitekeen. Hona
etortzeko prozesua hasi nuenean oraindik ez zegoen preso,
baina hirugarren emakumea
hil zuen eta ihesean ibili zen.
Oso urduri nengoen, lehenago
edo beranduago seme-alaben
bila joango zelako eta, ni hona
etorriz gero, zer egin ahal izan-

go nuke hemendik? Zorionez,
hona etorri baino hiru egun
lehenago atxilotu egin zuten.
Hogeita hamar urte inguruko
zigorra ezarri diote.

Lasaiago orduan?
Zentzu horretan bai. Baina
bestetik, erail zituen emakumeen familiek mendekua nahi
dute eta gizonak gehien maite
dituen pertsonak mehatxatu
dituzte, hau da, nire seme-alabak. Adibidez, emakume horiek hil zituenean bakarrik bizi
nintzen eta etxetik alde egin
behar izan nuen haien mehatxuengatik.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Oso gogorra izan da, baina hemen asko lagundu didate eta
pasatu dena iraganean gelditu
dela sentitzen dut. Orain beste ikuspegi batetik begiratzen
diot etorkizunari.

Augusto García Gurutze
Gorriko errefuxiatuentzako
harrerako gizarte-langileak.
“Baliabideak urriagoak
dira, laguntzak jasotzeko
baldintzak gehiago
zorrozten dira… Dena da
zailagoa”.
Arrazagatik, erlijioagatik,
herritartasunagatik,
gizarte talde bateko
kidea izateagatik nahiz
iritzi politikoengatik
jazarria izateko duen
beldur bizia dela eta,
bere herritartasunari
dagokion lurraldetik kanpo
dagoen pertsona da, bere
herrialdera itzuli ezin
daitekeena da errefuxiatua.
Gurean, kasu askotan,
errefuxiatua emakumezkoa
da eta, jatorrizko
herrialdean jasandako
indarkeriaz gain (indarkeria
matxista gehienetan), semealaben ardura izaten du,
egoera are zaurgarriagoa
izanik.
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Jon San Vicente
Jon San Vicente

LGBTIQA+ pertsonen eskubideak Euskal Herrian

L

GBTIQA+ pertsonen eskubideen borrokaren hastapenean berebiziko garrantzia du New Yorkeko Stonewall
Inn-en gertatutako matxinadak. Taberna horretan sistema
zisheteronormatiboak ukatzen
eta kriminalizatzen zituen pertsonak elkartzen ziren. Hau
da, poliziaren sarekadak eta
agintekeria etengabe jasaten
zituzten lagunak. Inposatutako eredutik aldentzeagatik bakarrik gorputz horiek jasaten
zuten indarkeria eta zainketa
erakusten duten ekintzak dira
horiek. Hala ere, 1969. urteko
ekainaren 28an egindako sarekadak sexu genero disidenteen
borrokaren aldeko matxinada
piztu zuen, non emakume transek, migranteek, txiroek eta
prostitutek berebiziko papera

izan zuten. Leslie Feinbergek
aipatzen duen bezala, gau hartan gazteek poliziari erakutsi
zioten haserre dauden gazte
transen eskuetan takoi batzuk
arma zoragarriak direla poliziaren errepresioaren aurka.
Hura ez zen izan kolektiboaren eskubideen aldeko defentsa egiten zen lehen aldia. Horren adibide dira Whitehall
Street Induction Centerreko
piketea 1964an, Dewey hanburgesa-katean egindakoa
1965ean edo Compton kafetegian1966an gertatutako istiluak. Hala ere, Stonewalleko
gertaera berebizikoa izan zen
parte hartu zuten pertsonen
ideien eta komunitatearen
eskubideen alde borrokatuko
zuten erakundeen sorkuntza
sustatzeko.

Urte batzuk beranduago
eratu ziren lehen erakundeak
Euskal Herrian, 1976an hain
zuzen ere. Hala ere, kontu
hau ezin da ulertu Stonewalleko istiluen harira bakarrik
garatutako historia bakar eta
lineal bat bezala, baizik eta
horretarako aukera ematen
zuten ezaugarriak eman izan
zirelako. Euskal Herrian sortu
zen elkarteetako bat, bakarra
izan ez arren, EHGAM izan
zen, nork, COPELekin batera, harrotasunaren lehen manifestazioa egin zuen Bilbon
1978an. Handik urtebetera,
1979an, ESAM sortu zen, espazio politikoa aldarrikatzen
zuen lesbiana elkartea, kide gayek eragindako ikusezintasuna
kritikatzeko alde batetik. Hain
zuzen ere, elkarte biak 1979ko

Harrotasunaren Eguneko manifestazioa eta jardunaldiak
prestatzen ari ziren polizia nazional batek Francis (Errenteriako trabesti ezagun bat) hil
zuenean. Gertaera hark milaka
pertsona hunkitu zituen eta
eztabaida toki klandestinotik
edo marjinaletik atera zuen.
Harrezkero, LGBTIAQ+
pertsonen bizitzak defendatzea bilatzen duten elkarte asko
sortu dira Euskal Herrian. Horregatik, eta kolektiboak oraindik jasaten duen indarkeria
ekintzengatik, Basaurin ikusi
berri dugun bezala, berebizikoa da pinkwashingarengandik urruntzen den errebindikazio sendoa egitea espazioetan,
eskubideetan, sarbideetan, jakintzetan eta genero autodeterminazioan, besteak beste.
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JAI EGITARAUA
EKAINAK 19, ZAPATUA
20:00etan: Poesia emanaldia, Maite Lorenzok zuzenduta.
Txaltxa Zelaiko kioskoan.

EKAINAK 22, MARTITZENA
19:00etan: ’Kontukontzertua’, umeentzako ikuskizuna,
Naita konpainiarekin. Txaltxa Zelaiko kioskoan.

EKAINAK 23, EGUAZTENA
11:00etan: San Juan Zortzikoa,
Usartza Txistulari Taldearen eskutik. Untzagan hasita.
13:00ean: Lizarrako dultzaineroen emanaldia. Coliseoan
eta zuzenean Eibarko Udaleko YouTube-ko kanalean.

EKAINAK 24, EGUENA
10:30ean: San Juan Sorbak bedeinkatzeko meza. Azitaingo
parrokian.
12:45ean: San Juan kontzertua, Usartza Txistulari
Taldearen eskutik. Untzagan.
19:00etan: Soka Dantza, Kezka Dantza Taldearen eta
Usartza Txistulari Taldearen eskutik. Coliseo antzokian.
Gonbidapenak Coliseoko leihatilan, astelehen eta
barixakuetan, 17:30etik 19:30era.

20:00etan: ’Legea gu gara’ kale-antzerkia, Barsanti
konpainiarekin.
Txaltxa Zelaiko kioskoan.

EKAINAK 25, BARIXAKUA
17:00etatik 20:00etara: Klariona tailerra: Eibarrek 675 urte,
Lekim Animazioak-en eskutik.
Untzagan.
20:00etan: Jainaga eta Narbaiza trikitilarien emanaldia.
Txaltxa Zelaiko kioskoan. Gonbidapenak Coliseoko
leihatilan, astelehen eta barixakuetan, 17:30etik 19:30era.

EKAINAK 26, ZAPATUA
20:00etan: Rap oilarren borroka.
Txaltxa Zelaiko kioskoan. Gonbidapenak Coliseoko
leihatilan, astelehen eta barixakuetan, 17:30etik 19:30era.

EKAINAK 27, DOMEKA
11:00etan: Kalejira Usartza Txistulari Taldearen eskutik.
Urkizutik hasita.
12:45ean: Cielito Musika Bandaren kontzertua. Urkizuko
parkean.
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Ezohiko sanjuanei ohitzen
“Hurrengoan gehiago”, esaten genuen iazko sanjuanen
osteko aldizkariaren azalean. Bai, aurten gehiago izango
dugu, baina ohiko Sanjuanetan izaten dugun jarduera
mailatik urrun jarraitzen dugu oraindik. Ekitaldi urriak
eta mugatuak izango ditugu, jende pilaketarik gabe
eta, gainera, San Juan su barik igaroko ditugu aurtengo
jaiak. Hori bai, hurrengoan gehiago izango dugun
esperantzarekin.

S

an Juan jaien aurreko asteburuan zenbait ekintza
egin ohi dira giroa berotzen hasteko eta aurten, egoera berezira egokituta, ekitaldi
bakarra egingo da. Bakarra,
baina mamitsua. Izan ere, Maite Lorenzo aktorearen eskutik
poesia-emanaldia egingo da
bihar, 20:00etan, Txaltxa Zelaiko kioskoan.
Lorenzo saioa hasteko irrikaz dago. “Oso hilabete gogorrak izan dira eta badirudi argia
ikusten hasi garela”, diosku.
“Saioa prestatzen hasi ginenean
ez genuen uste gonbidatutako
jendearen erantzuna hain ona
izango zenik eta eskertu nahiko nieke”.
Aktoreak, Alberto Luis Egia
piano-jolearen eta Javier Alzo-

la saxofoi-jolearen laguntzaz
gain, Koro Gazteko eta Juan
Bautista Gisasola abesbatzako gazteen konpainia izango
du. Horrela, oholtza gainetik
hainbat poeta pasako dira: Ana
Sanz Segovia, Victoria Gil Arregi, Elisa Beatriz López, Rafa
Herce, Eduardo Luis Díaz eta
María Pilar Sanz, besteak beste.
Txistulariak jo eta su
Usartza Txistulari Taldeak,
bere aldetik, zenbait saio eskainiko ditu sanjuanetan. Urte
ahaztezina izan da taldearentzat. Pandemiak eragin duen
egoera bereziari aurre egiten
saiatu eta jarduerari eutsi diote modu aktiboan, baina hainbat urtetan taldeko zuzendari
izan den Elena Perezek laga

gaitu gaixotasun luze baten
ondoren.
Elenak erakutsitako bidetik,
taldeak aurrera egiten dihardu
eta aurten ere maisuki jotzen

duten musika eskainiko dute
jaietan. Hasteko, San Juan
bezperan, hilaren 23an, San
Juan Zortzikoa kalejira egingo dute, 11:00etan, Untzaga-
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tik hasita, herriari jaiak hastear direla gogoratzeko. Egun
bat geroago, 24an, San Juan
kontzertu berezia eskainiko
dute 12:45ean, Untzagan, metal boskotearen, perkusioaren
eta Lizarrako gaiteroen laguntzarekin. Egun bereko arratsaldean, 19:00etan, Kezka Dantza
Taldeak eskaini ohi duen Soka
Dantzan egongo dira (saioa Coliseoan egingo da eta gonbidapena behar izango da sartzeko.
Sarrerak Coliseoko leihatilan
eskuratu daitezke, astelehen
edo barixakuetan, 17:30etik
19:30era, edo bestela, Kutxabank bitartez). Eta jaietako
egitarauarekin amaitzeko,
sanjuanek sanpedroei lekukoa ematen dietenean, hilaren
27an, kalejira eskainiko dute
Urkizu inguruan 11:00etan
hasita.
Tradizioei eutsiz
Ohiko ekitaldi asko egitarautik
kanpo geratu arren (Liskerren
kontzertua, adibidez), badira
sanjuanetan falta ezin diren
gauzak. Horrela, San Juan
bezperan, 13:00ean, Lizarrako dultzaineroei harrera egingo zaie, eurak barik sanjuanek
ez dutelako zentzurik. Harrera
Coliseoan egingo da eta aurten, iaz ez bezala, zenbait he-

rritarrek zuzenean ikusi ahal
izango dute. Sartzea lortzen ez
dutenek, Udalaren YouTubeko
kanalean streaming bitartez
ikusi ahal izango dute dultzaineroen saioa.
San Juan Sorbak bedeinkatzeko meza ere ezin zen egitarauan falta eta San Juan egunean egingo da, 10:30ean,
Azitaingo elizan.
Musikara joz, Jainaga eta
Narbaiza trikitilariek dantzan jarriko gaituzte ekainaren 25ean, 20:00etan, Txaltxa
Zelaiko kioskoan eskainiko duten ikuskizunean. Trikitilariak

Aurten ere ez da
San Juan surik
egongo, baina
zenbait ekintza
egingo dira
San Juan jaiak
moduren batean
ospatzeko
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ikusteko gonbidapena behar
izango da eta sarrerak Coliseoko leihatilan eskuratu daitezke,
astelehen edo barixakuetan,
17:30etik 19:30era, edo bestela, Kutxabank bitartez.
Eibarrek 675 urte
Aurten urteurren berezia ospatzen du Eibarko herriak eta,
horren harira, Lekim Animazioak taldeak klariona-tailerra
eskainiko du hilaren 25ean,
17:00etatik 20:00etara, Untzagan. 675 urte ez dira egunero betetzen eta irudi berezia margotuko dute ospatzeko.
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<<< ZIRKOZAURRE KONPAINIA
“Kobr3” ikuskizuna >>>

“Kobr3 ikuskizuna
prozesu zaindu
eta zehatz baten
bilaketa xehearen
emaitza da”
Hilaren 30ean, eguaztena, arratsaldeko 20:00etan Karmen Kaleko parkean “Kobr3” izeneko ikuskizuna emango
du Zirkozaurre Konpainiak. Emanaldiak kobrea hartzen du abiapuntu, eta ikuslea horren inguruan hausnartzera
bultzatzen du.

O

holtza gainean, hiru artistek malabare teknikak, objektuen manipulazioa, cir gurpila, bertikalak
eta mugimendu konpasatuak
konbinatzen dituzte.
Gorka Pereira, Imanol Suso
eta Pablo Caceres zirkuko hiru
artistek osatzen dute taldea,
eta diziplina berarekiko pasioa
partekatzen dute: malabarrak.
“Estetika, plastikotasuna, kon-

plizitatea eta harmonia” hitzak
erabiltzen dituzte hiru protagonistek haien emanaldia deskribatzeko.
“Kobre3” zirku garaikideko
lan bat da eta protagonistek
zenbait teknika egiten dituzte: objektuen manipulazioa,
cir gurpila, bertikalak eta dantza, betiere plastikotasun geometriko handiarekin eta modu
harmonikoan.

Protagonisten hitzetan:
“Kobr3 ikuskizuna prozesu
zaindu eta zehatz baten bilaketa xehearen emaitza da. Zirko eta mugimendu ikuskizun
bat. Orekak eta konplizitateak.
Kobrea gidari duen proposamena”.
Ikuskizunaren gaineko informazio gehiago zirkozaurre.
com webgunean kontsultatu
daiteke.

Emanaldiaren aurrerapena
ikusteko:
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<<< JAIXAK HERRIXAK HERRIXANDAKO >>>

“Argi dago ohiko egitaraua ezin dela
mantendu, baina egoerara egokitutako
ekintzak antolatu ditugu”
Aurten ere, pandemiak hala behartuta, ezin izango dira ohi bezala herriko jaiak ospatu. Hala ere, Eibarko gazteak
ez dira geldik geratu, eta nola edo hala herriko jaietako egitaraua prestatu dute, betiere osasun-neurriak zainduz.
Jaixak Herrixak Herrixandakok kalera irteteko deia egin du, jai herrikoi, euskaldun, feminista eta parte-hartzaileak
aldarrikatzeko.
Nola ikusten duzue aurtengo
egoera aurreko urtekoarekin
alderatuta?
Aurreko urtean nahiko ezustean harrapatu gintuen egoerak sanjuanetan, eta ez genuen
irtenbide askorik izan. Aurten,
ordea, denboraz aritu gara gauzak behar bezala pentsatzeko
eta alternatibak bilatzeko. Argi
dago ohiko egitaraua ezin dela
mantendu, baina egoerara egokitutako ekintzak antolatu ditugu.
Zein egitarau prestatu duzue?
Egitaraua, batez ere, ekainaren
23an zentratuko da, hau da,
gazte egunean. Goizean kalejira
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aldarrikatzailea egingo dugu,
manifestazio formatuan eta jaigiroa bermatuz. Kale-agerraldi
horren helburua aisialdiaren
pribatizazioaren aurkako aldarrikapena egitea da. Behin kalejira amaituta, talde-argazkia
egingo dugu Untzagako plazan,
eta, ondoren, irekiera eta txupinazoari hasiera emango diegu txosnagunean. Eguerdian,
herri-bazkari aurogestionatua
egingo da, alegia, nork bere bazkaria ekarri beharko du. Arratsaldean, jolasak egingo ditugu
barrakak egon ohi diren Txalxa
Zelaiko tokian, eta, gainera, mikro irekia zabalduko dugu kioskoan. Amaitzeko, gure herriko
tradizioari eutsiz, sanjuan sua
egingo dugu, ikuskizun formatuan, jendearen parte-hartzerik gabe. Aipatutako ekintza
guztietan segurtasun-neurriak
zainduko dira uneoro, momentuan indarrean dauden arauak
errespetatuz.

“Ekintza
guztietan
segurtasunneurriak
zainduko dira
uneoro”

1192. zenbakia

Aurten, beraz, egun bakarreko
jaiak ospatuko dira?
Nahiz eta ekintza garrantzitsuenak 23rako antolatu ditugun, 24an eta 25ean ere modu
batera edo bestera jarraipena
egingo da. Eguenean, esaterako, mozorro eguna izan ohi
denez, deialdia egingo dugu

19

jendea mozorratu dadin. Barixakuan, Sarek, Jai Batzordeak
eta Gazte Mugimenduak jaigiroa eskainiko dute, ekintza
ezberdinak eginez.

“Aisialdi euskaldun, feminista,
herrikoi eta parte-hartzaile baten
aldeko apustua egiten dugu”

Babes ekonomikoa jaso duzue egitaraua aurrera eraman
ahal izateko?
Udalak nahiko traba jarri dizkigu gure proposamena aurrera
eraman ahal izateko eta oraindik ez dugu erantzun ofizialik
jaso. Ikusita apirilean egindako
gazte topaketetan ondo jokatu
genuela eta segurtasun-neurriak bete genituela, harritu egiten gaitu sanjuanetan hainbeste zailtasun izateak ekintzak
antolatzeko.
Herritarren partetik laguntza
jaso duzue prozesuan zehar?
Beste urte batzuekin alderatuta,
antolatzaileen artean behera-
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kada itzela igartzen da. Egoera
nola dagoen ikusita, ez dugu
parte-hartzaile askorik espero.
Hala ere, belaunaldi berriak gogotsu datoz eta asko eskertzen
da jende berriaren motibazioa.

“Harritu
egiten gaitu
sanjuanetan
hainbeste
zailtasun
izateak ekintzak
antolatzeko”
Zein mezu bidali nahi diezue
herritarrei?
Antolatzaileak ahalegin handia
egiten gabiltza ahalik eta egitarau erakargarri eta politena lortzeko. Guk aisialdi euskaldun,
feminista, herrikoi eta partehartzaile baten aldeko apustua
egiten dugu. Nahiz eta egoerak
ez digun nahi beste ekintza antolatzen lagatzen, sanjuanak
oso data bereziak dira eibartarrontzat eta egitarau berezia
prestatu nahi izan dugu.
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<<< BARSANTI KONPAINIA
“Legea gu gara” kale-antzerkia >>>

Umorea eta gaurkotasun soziala
presente egongo dira uneoro
Ekainaren 24an, San Juan egunean, “Legea gu gara” kale-antzerkia egingo da Txaltxa Zelain Barsanti
konpainiaren eskutik. Barsanti Antzerki Konpainiaren helburua Euskal Herriko zein estatuko kaleen arteko
egungo panorama erreferentetzat hartzea da.

H

ori horrela, “Legea gu
gara” antzerkia “Kale
Gorrian” obraren jarraipena da, zeinak arrakasta handia lortu duen azken 3
urteotan.
Aritza Rodriguezen eta
Pako Revueltaren hitzetan,
“parodia kutsuko obra da,
kalean egingo dena, eta bertaratutakoek furgoneta susmagarri bat topatuko dute
haren erdian, gaizki aparkatuta. Sergio eta Erramun (istiluen aurkako poliziak) plaza
husteko asmoz iritsiko dira,
baina abentura baten hasiera
izango da”.
Antzezlanak 50 minutuko
iraupena izango du gutxi gorabehera, eta umorea (paro-

dia), pertsonaia iruleen bidez, eta gaurkotasun soziala
presente egongo dira uneoro.

Legea gu gara
Protagonistek honela laburbiltzen dute antzerkiaren funtsa: Sergio eta Erramun istiluen kontrako brigadako bi
kide dira, eta oso desberdinak
dira elkarren artean. Sergio
jantzia da, gorputz atletikoa
du, literatura eta arkitektura
maite ditu, kirolaria da, hizlari aparta eta bikain mintzatzen da euskaraz.
Erramunek norbere defentsako aldizkari asko irakurri
ditu, baina oso liburu gutxi
irakurri ditu amaierara arte.
Atzerritarrek Sanferminetan

bezain trakets egiten du euskaraz, baina euskaldun sentimendu mugagabea du. Arkauten inoiz lizentziatu den
oldartze brigadarik beldurgarrieneko kide dira. Sergio eta

Erramun plaza husteko gogoz
iritsi dira, legez kanpoko botiloi bat izan daitekeela-eta,
baina, horren ordez, abentura
mugarik gabeko baten hasiera
aurkituko dute.

AUTOEN GEHIGARRIA - 2021eko EKAINA

Askatasun bila...

...lau gurpilen gainean
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Auto hibridoa edo hibrido entxufagarria.
Zein aukeratu?
Auto hibridoa bi energiabiltegi edo gehiago eta
energia hori mugimenduan eraldatzeko bi makina edo gehiago dituena da.
Hainbat hibrido elektriko
mota daude, non energia
elektrikoak nagusitasun handiagoa edo txikiagoa duen autoaren propultsioan:
- Mild hybrid autoa edo mikrohibridoa, 24 V edo 48V izan.
Sorgailu-motor elektriko txikia motor termikoari laguntzera
mugatzen da. Bateria oso txikia da eta ezin du modu elektrikoan zirkulatu. Helburua da erregai-kontsumoa ahalik eta
gehien mugatzea egoera guztietan. ECO etiketa dute.
- Auto hibridoa serie-paraleloan, ohikoena merkatuan. Motor
elektrikoak, motor termikoari autoa mugitzen laguntzeaz gain,
ehunka metro baino gehiago modu elektrikoan zirkulatzeko
aukera ematen du, bai hirian, bai errepidean. ECO etiketa dute.
- Auto hibrido entxufagarria: serie-paraleloan dagoen hibrido
elektrikoa da, edukiera handiagoko bateria du, eta autoa entxufatuz karga daiteke energia elektrikoaren kanpoko iturri
batera, hala nola etxeko korronte-hargune batera edo kargapuntu gaitu batera. Kasurik onenean 60 edo 70 km egin daitezke, auto elektriko bat balitz bezala. Gehienek CERO etiketa
dute, auto elektrikoek bezala.
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Auto elektrikoak
Bateria elektriko batek
elikatutako motor baten
bidez mugitzen den ibilgailua da.
ABANTAILAK
- Zero emisio.
- Matxura mekaniko
gutxiago.
- Ia ez dago mantentze-lanik.
- Kontsumorik ez.
- Abantaila fiskalak.
- Aparkatzeko erraztasunak.
- Hirietan zirkulatzea eta Bus/VAO erreia erabiltzea.
- Erosoago eta lasaiago gidatzea.
DESABANTAILAK
Autonomia askoz mugatuagoa izatea, kargatzeko puntuen
azpiegitura nahikorik ez izatea eta zure mobilizazioa planifikatzeko behar handiagoa izatea. Bestalde, Administrazioaren
deskonturik edo laguntzarik ez baduzu, amortizatzea zailagoa izan daiteke.

ZENBAT KARGA PUNTU MOTA DAUDE?
Hiru. Batzuk motelak dira eta zazpi ordu inguru behar dute
kargatzeko (gau osoan izateko egokiak). Ordubete inguru behar
dutenak ere badira. Azkenik, karga lasterreko puntuek tentsio
handiko korronte bidez, sei minutuan karga dezakete auto bat.

…eta kitto!
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Autoa erosteko laguntza emango du
Jaurlaritzak
Jaurlaritzak laguntzak
emango ditu auto zaharra
bota eta berria erosteko.
Salmenta eskasen ondorioz
une gogorra bizi duten auto
ekoizleei eta saltzaileei laguntzeko ez ezik, CO2 isurketak gutxitzeko tresna dela
argudiatu dute.
Baina, 2020an indarrean izan zen planean bezala, «neutralitate teknologikoa» izango du; hau da, gasolina eta gasolioa erretzen duten autoak erosten dituztenek ere jaso ahal
izango dutela laguntza, eta ez soilik elektrikoek. 3.000 euro
arteko laguntza jasoko lukete auto elektrikoaren erosleek,
2.500 euro hibrido entxufagarria aukeratzen dutenek, eta
2.250 euro, berriz, sarera konektatu behar ez diren hibridoa
nahi dutenek. Gasolina edo gasolioa erretzen dutenentzat
2.000 euroren laguntza izango da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Laguntza bateragarria izango da Espainiako Gobernuak
apirilean abian jarritako Moves planarekin. Haren bidez,
auto guztiz elektrikoak edo hibrido entxufagarriak erosten
dituzten Hego Euskal Herriko herritarrek 7.000 euro jaso
ahal izango dituzte, trukean erreketa motorreko bat txatartegira bidaltzen badute; 4.500 euro izango dira, berriz, auto
zaharra kentzen ez badute. 45.000 eurotik beherako auto
elektrikoa erosten dutenek eskatu ahal izango dute laguntza.

AUTOEN GEHIGARRIA
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Noiz egiten dute salto RADAR-ek
Hurrengo asteetan
Eibartik eta Euskal Herritik kanpo ibiliko dira
auto-gidari asko.
Gidarien artean, RADAR-ek zehazki zein
abiaduratan salto egiten duten jakitea da zalantza ohikoenetako bat. Kezka horren oinarria da DGTren
zinemometroak ez direla martxan jartzen gidariak bidean
baimendutako gehieneko abiadura gainditzen duenean, baizik eta beti ematen dutela tarte bat.
Radarrek zein abiaduratan salto egiten duten jakiteko 7-ko
erregela aplikatzen da: + 7 km/h-ko 100 km/h-ra edo gutxiagora mugatutako bideetan; + % 7, muga 100 km/h-tik
gorakoa denean.
Hobeto ulertzeko, 50 km/h-ko errepide batean, radarrak salto egingo du 58 km/h-ko abiaduran goazenean; 60
km/h-ko bide batean, 68 km/h-ko abiaduran; 70 km/h-ko
mugarekin, radarrak 78 km/h-ko abiaduran hartuko ditu
irudiak... Eta, horrela, hurrenez hurren.
120 km/h-ra mugatutako errepide edo tarteetan, radarrak
jauzi egingo du abiadura horri % 7 gehituta, hau da, auto batek 128,4 km/h-tik gora egiten duenean.

26

AUTOEN GEHIGARRIA

…eta kitto!

1192. zenbakia

Herri barruan ezin da 30 km/h-ko abiadura gainditu

Eguzki-argiak sortutako itsualdien aurrean...

Hirietako abiadura-muga
berriak indarrean sartu
dira dagoeneko. Hogeita
hamar kilometro orduko
da Espainiako kale gehienetan zirkulatzeko gehieneko abiadura muga: guztizkoaren % 60 eta % 70
artean, DGTren kalkuluen
arabera, baina ehuneko
hori aldatu egiten da hiriaren arabera.

Eguzkitako betaurrekorik onenak badaramatzagu ere, ez gara
libre itsualdi bat izateko, batez ere eguzkia aurrean dugula gidatzen badugu. Kasu horretan, martxa murriztu eta ibilbideari
eutsi behar zaio, bat-batean balaztatzea saihestuz, istripu bat
eragin baitezake.

Indarrean sartu dira azaroan onartutako errege-dekretu batean jasotako muga berriak. Dekretu hori autoak ibiltzen diren
erreiei aplikatzen zaie, baldin eta kale horretan bertan autoz
eta noranzko berean zirkulatzeko beste erreirik ez badago.
Salbuespenak dira plataforma bakarreko bideak — galtzada
espaloien maila berean dutenak —, orain muga orduko 20
kilometrora jaitsiko baita, eta, kasu gutxitan, udalek gaur
egungo muga orokorra, orduko 50 kilometrokoa, mantendu ahal izango dute, baina seinale bereziak beharko dituzte.
2009tik 2019ra bitarteko hamarkadan, 370 oinezko hil ziren
hirian gertatuTako harrapatzeen ondorioz. Neurri berriak
hilgarritasuna ere arintzen du: hamar kasutatik bederatzitan,
50 kilometro orduko abiaduran, harrapatutakoa hil egiten da.
Abiadura 30ekoa bada, hamarretik bat baino ez da hiltzen.
Gainera, ibilgailuaren frenatze-distantzia erdira jaisten da
abiadura 50tik 30era pasatzerakoan.

Une jakin batzuetan, ibilgailu guztiek seriean duten parasol eraisgarria
erabil daiteke. Eguzkia
aurrez edo alboz dagoenean, eguzkitakoa babesteko erabil daiteke.
Itsualdia luzea bada, hobe da geldialdi bat egitea eta eguzkiak
bere posizioa aldatu arte itxarotea. Bidaia bat egin aurretik,
komeni da aldez aurretik antolatzea, eguzkiarekin aurrez
aurre ez egiteko; izan ere, gogaikarria izateaz gain, ikuspena
murrizten du, eta begietako nekea eta logura eragiten ditu.
Eta gogoratu: eguzkitako betaurrekoak kendu gune ilunetatik edo tuneletatik goazenean, betaurrekoen kristalak eta
autoaren haizetakoa garbi eraman, eta oftalmologoa aldizka
bisitatu, ikusmen-arazo bat hautematen baduzu. Eta gogoan
izan txikienak ere eguzkitako betaurrekoekin babestu behar
ditugula, ikusmena eguzki-erradiazioei aurre egiteko.
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<<< RAP OILARREN BORROKA • Enrique De Souza >>>

“Rap Oilarren Borroka gazte
asko biltzen dituen ekitaldia dela
esango nuke; oso modan dago”
Ekainaren 26an, zapatua, Rap Oilarren Borroka egingo da arratsaldeko 20:00etan Txaltxa Zelain. Nahiz eta aurrez
aurreko ekitaldia izango den, osasun-neurriak hala behartuta, sarrera mugatuak salduko dira. Hala ere, bertaratzeko
aukerarik ez dutenek @feelthebeateibar Instagrameko kontuan jarraitu ahal izango dute kontzertua zuzenean.
Nolako ekitaldia prestatu duzue herriko jaietarako?
Pandemiaren kontuarekin
denbora-tarte mugatua dugu
kontzerturako; beraz, ekitaldia laburtu eta denbora erdian
egingo dugu, parte-hartzaileen
erdiekin. Lehen zatian, “Seven
to smoke” modalitatean oinarrituko gara, alegia, erronda
bateko borroka azkarrak egiten
dituzten batailak egingo ditugu, bata bestearen aurka. Epaileek azkar eman behar dute
erabakia, irabazleak puntu 1
lortzen du eta galtzailea ilararen amaieran geratzen da.
Hurrengo parte-hartzaileak
aurreko batailako garailea

…eta kitto!
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gainditzeko aukera izango du.
Ekitaldiaren gainerakoa betiko
formatuei jarraituz egingo da.

Non eskuratu daitezke sarrerak?
Nahiz eta ekitaldi irekia izango den, osasun-neurriak hala
behartuta, sarrera mugatuak egongo dira. Coliseoko
lehiatilan erosi daitezke sarrerak, astelehenetik ostiralera, 17:30etik 19:30era bitartean. Gainera, Kutxabankeko
webgunean ere erosi daitezke.
Prezioa sinbolikoa da, ekitaldiaren gastuak kubritzeko besterik ez. Hala ere, sarrera gabe
geratzen direnak eta ezin direnak aurrez aurre etorri, gure
sare sozialetan zuzenekoak eta
bideoak igoko ditugu, haiek
ere gure emanaldia jarraitu
eta gozatu dezaten. (@feelthebeateibar)
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Nor da ekitaldiaren antolatzaile eta kudeatzailea?
Pedro Alfonso eta biok elkarte
bat abian jartzen ari gara, gure
lanak legalki fakturatzeko eta
egiten duguna profesionalizatzeko asmoz. Pedro kudeaketaz
arduratzen da eta ni komunikazio arloan aritzen naiz gehiago. Laister izango da ofiziala
elkartea, eta KALETIK izena
edukiko du. Elkartearen funtsa hiriko kultura eta dantzaekitaldiak sustatzea izango da,
inguruan oso eskaintza urria
dagoelako esparru horretan.
Zein gai jorratuko dituzue Rap
Oilarren Borrokan?
Gure ekitaldian, batez ere, herrikulturaren gaia landuko dugu
eta gai orokor horren barruan
hainbat esparru ukituko ditugu.

“Hiriko kultura
eta dantzaekitaldiak
sustatzea da
helburua”

“Benetan
abeslari onena
hautatzea izango
da epaileen
zeregina”

Zein hizkuntzatan egingo duzue ekitaldia?
Ekitaldia elebiduna izango da,
aurkezleek euskaraz eta gaztelaniaz hitz egingo baitute.
Hala ere, borrokak gaztelaniaz
izango dira, oraindik ez baitaude euskaraz behar bezala
entrenatuta parte-hartzaileak.

Zein irizpide jarraitzen dituzue irabazlea hautatzerakoan?
Bost epaimahakide egongo
gara irabazlea hautatzeko, eta

seriotasunez hartuko dugu aukeraketa. Ordaindutako lana
izango da epaileena, beraz, benetan abeslari onena hautatzea izango da gure zeregina.
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Zein aurreikuspen duzue?
Zein harrera espero duzue
herritarren aldetik?
Nik uste dut arrakasta izango
duela, batez ere gazteen artean.
Momentu honetan Rap Oilarren Borroka gazte asko biltzen
dituen ekitaldia dela esango
nuke; oso modan dago gazteriaren artean. Gainera, aintzat
hartuta aurretiko zabalkundea
egiten ari garela eta jaietako
egitarauan sartuta gaudela,
uste dut publiko dezente izango dugula.
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<<< HORTZMUGA KONPAINIA • “Bidearen amaieran” >>>

“Publikoak, barre artean,
zaplazteko emozionala jasoko du”
Ekainaren 29an, martitzena, LGTBI eta harrotasunaren
eguna ospatzeko “Bidearen amaieran” antzezlana
eskainiko du Hortzmuga Konpainiak. Arratsaldeko
20:00etan izango da emanaldia, Txaltxa Zelain.
Lehen aldia da Eibarko jaietako egitarauan parte hartzen duzuena?
Ez, Hortzmuga Teatroak urte
asko daramatza Eibarren
ikuskizun ezberdinak egiten:
hala nola, Femmes edo Libertia. Gainera, urteren batean
Aratosteetako sardina agurtzen ere egon izan gara.

jaialdietan eta kultur programazioetan. Izan ere, nahiz eta
ez diren herrietako jaiak antolatzen ari, udalerri gehienetako egitarauetan antzerkia eta
musika plazaratzea erabaki
dute, eta hori ezinbestekoa da
bai herritarrentzat eta baita
kultura-alorreko profesionalontzat ere.

Eibarren bezala beste toki
batzuetan antzezteko aukera izango duzue udan zehar?
Bai, pandemia-egoeran egonda ere “Bidearen amaieran”
sortzea lortu dugu. Egia esan,
ez da prozesu erraza izan.
Udako hilabeteei begira, Euskal Herriko zenbait herriko
plazatan egongo gara antzerki

“Bidearen amaieran” antzezlana egingo duzue, LGTBI eta
harrotasunaren eguna ospatzeko. Zer dela eta? Nondik
dator ideia?
Duela urte batzuk, beste ikuskizun batekin Kanariar irletara joan ginen eta libre geneukan gau batean Drag Queen
emanaldia ikusi genuen.

…eta kitto!
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Amaitzerakoan, obra hartan
antzeztu zuten artista batzuekin hizketan egon ginen. Momentu hartatik Draq Queenen
bizipenak kalera plazaratzearen ideia bururatu zitzaigun.
Haiek egiten dituzten play
back-ak, soinean daramazkiten jantziak, pelukak, publikoarekiko sortzen duten
harremana eta sustatzen duten parte-hartzea oso interesgarria iruditu zitzaigun, guk
egiten dugun kale-antzerki
tresna moduan erabiltzeko.
Horri bueltak eman ostean,
Draq Queen batek bere aitarekin zuen harremana kontatu
nahi genuela konturatu ginen.
Hori dela eta, 20 urtean zehar
elkar ikusi ez duten aita eta
seme baten istorioa plazaratu dugu.

pertsonaiek, urteak eta urteak pasa ondoren, nork bere
senidea zer eta nolakoa den
onartuko dute, eta (“spoiler”
egin gabe) bien artean, bidearen amaieran, beste bide berri
baten hasiera dagoela aurkituko dute.
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Nola jarraitzen du istorioak?
Duela 20 urte, aitak ezin
zuen onartu bere semea Drag
Queen homosexuala izatea;
eta herriko taberna batean
bere lehen ikuskizuna ikusterakoan “zu jada ez zara nire
semea” esan eta etxetik bota
zuen. Semeak Madrilera ihes
egin eta Drag Queen moduan
lan egiten eman ditu urteak

“Ikuskizuna
oztopoz eta
dibertsioz
mozorrotutako
tragedia bat da”

“Gure artean
oso ezberdinak
garela onartu
eta errespetatu
behar dugu”

eta urteak. Baina bere herrira
bueltatu behar izan du, telebistako lehiaketa baten finalerako bideo bat grabatzeko eta,
“kasualitatez”, bere aitarekin
topo egiten du aurrez aurre.
Aita jada ez da gizon bera;
urteak pasa dira eta Alzhei-

merrak jota dago. Publikoak
bi pertsonaia horien arteko
topaketa biziko du, antzerkia,
giro ona, musika, baina baita
aldarrikapenak eta emozioak
ere. Aita eta semearen arteko
erlazioa birsortu eta topaketa
sustatzen den istorio bat. Bi

31

Zein balio transmititu nahi dituzue istorio horren bitartez?
Gure gizartean oraindik aldatu egin behar diren jarrerak
daude, LGTBI eta kolektiboarekiko fobiak, irainak, mehatxuak eta erasoak besteak beste. Hortzmugako kideok gure
egunerokotasunean horren
aurka borrokatzen dugu eta
gure ikuskizun honetan askoz ere argiago eta zuzenago.
Gure artean oso ezberdinak
garela onartu eta errespetatu behar dugu; zoritxarrez,
askok eta askok oraindik ez
dute errespetatzen eta onartzen gure bizitza nahi dugun
moduan bizitzeko eskubide
berdinak ditugula.
Zein da antzezlanaren helburua?
Ikuskizun honekin publikoak
ondo pasatzea nahi dugu, adin
guztietarako ikuskizuna da,
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“Gaur egun
ikusten,
entzuten edo
irakurtzen
ditugun hainbat
pertsonen
hausnarketa da”

egunez garatzen duguna. Baina oztopoz eta dibertsioz mozorratutako “tragedia” bat da
eta publikoak, barre artean,
zaplazteko emozionala jasoko du bi pertsonaien arteko
benetako topaketa ikusterakoan. Gaur egun ikusten, entzuten edo irakurtzen ditugun
hainbat pertsonen hausnarketa da.

Osasun-egoerak behartuta,
zein prebentzio-neurri hartuko dituzue?
Legeak eskatzen dituen neurri guztiak beteko ditugu,
gure lana edo antzerkia egiteko modua oztopatzen duen
arren. Kale-antzerkia egiten
dugu eta guretzat publikoarekin daukagun harremana eta
sustatu ohi dugun parte-hartzea oso garrantzitsuak dira.
Prebentzio-neurriekin ezin
gara publikoarengana hurbildu, ezin ditugu ukitu eta,
pandemia medio, gaur egun
publikoak kale antzerkia antzokietan egiten den antzerkia
bezala bizitzen du. Hala ere,
hori guztia jakinda, Hortzmugan beti bezala publikoari
parte-hartzea eskatuko diogu
eta ikuskizuna hasten den momentutik istorioaren pertsonaia sentituko da.

Zein ekarpen egiten die zuen
antzezlanak herritarei?
“Bidearen amaieran” kaleko
komedia emozionala da, publiko guztientzat eta umorez,
endreduz eta sentimenduz
betea.

“Bidearen amaieran”
antzezlanaren trailerra ikusteko:

Zenbat lagunek hartzen duzue parte?
Gabriel Ocina eta Alex Antunez aktoreak egongo dira
antzezten, Mikel Masa teknikariaren laguntzarekin. Baina atzean lan-talde handia
dago Izpiñe Soto zuzendariaren gidaritzapean, ordubeteko kale-antzerki istorio
hau kontatzeko.
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<<< NEREA ARIZMENDIARRETA • Kontukontzertua >>>

“Ipuin bakoitzak doinu mota
batera eraman gaitu”
Naita Produkzioak taldeko Mariano Hurtadok eta Nerea
Ariznabarretak Kontukontzertua eskainiko dute hilaren
22an (martitzena), 19:00etan, Txaltxa Zelaian. Sarrera
doakoa izango da eta gonbidapenak Coliseo antzokiko
leihatilan, astelehen eta barixakuetan 17:30etik 19:30era
edo Kutxabank bitartez eskuratu daitezke.
Nolako ikuskizuna da Kontukontzertua?
Kontzertu antzeko bat da.
Ipuin ezberdinetan inspiratzen diren abestiak joko ditugu,
ipuinak edo ipuinen moldaketen abestiak. Izan ere, Mariano
eta biok ipuin-moldaketa musikatuak egitetik gatoz. Bertan
hiru ipuin kontatzen nituen
Marianok egindako musikaz
lagunduta, eta amaiera ipuin
abestu bat egiten genuen. Kontukontzertuan, ostera, alderantzizko formatua lantzen dugu.
Ipuin abestuak izango dira mamia eta gero ipuin musikatua
egingo dugu.

Formatu aldaketa horrekin
zuen funtzionamendua ere
aldatu egiten da?
Kontukontzertuan ipuin saio
ezberdinetan erabiltzen ditugun musika-tresna guztiak
erabiltzen ditugu. Horrela,
kontrabaxua, ukelelea, indiarren txirula, darbuka, melodika, soinuak egiten dituzten
tramankuluak eta maleta eta
latekin eginiko bateria jotzen
ditugu, besteak beste.
Nola moldatzen zarete musika-tresna horrek guztiak
jotzeko?
Mariano arduratzen da horre-

ARGAZKIAK: YANIRE SAGREDO
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taz. Nik jostailuko pianotxo
bat jotzen dut abestiren batean
eta ukelelea pixka bat, baina
gutxi. Abestiz abesti Mariano
musika-tresnak aldatzen joaten da eta looparen (soinuak
grabatzen eta erreproduzitzen
duen gailua) laguntzaz ondo
moldatzen da.

Zuek sortu dituzue ipuinak
eta abestiak edo kontakizun
eta doinu ezagunak erabiltzen dituzue?
Abestiak guk sortu ditugu eta
ipuinak ez dakit famatuak diren edo ez, baina kontatzen
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ditugun ipuinak ez dira ipuin
tradizionalak, gutxienez. Gustatu zaizkigun ipuinak dira eta
hortik abiatu gara.

Musika estilo ezberdinak lantzen dituzue ikuskizunean
(rap, kunbia, rock&rolla…).
Ipuin bakoitzak doinu ezberdin bat duela ikusi duzue? Nola
egin duzue aukeraketa hori?
Ipuin bakoitzak doinu batetara
eraman gaitu. Adibidez, errima
asko zituen ipuinarekin rap
estiloko musika landu dugu.
Zentzu horretan Marianok du
zeresana batez ere eta nik berak esandakoa jarraitzen dut
(barreak).
Publikoak ikuskizunean parte
hartzeko aukera du?
Ikuskizunak aurrera egiten
duen neurrian publikoa berotzen doa eta poliki-poliki parte
hartzen hasten da. Nik publikoa tartean sartu nahi izaten
dut, baina Marianok esaten dit
lasai egoteko, guk abesteko eta
gero publikoak abestu dezala edo ez, nahi duen moduan.
Hala ere, azkenean publikoak
parte hartzen
Inprobisaziorako aukera ematen du publikoaren parte hartzeak?

Beti dago tokia inprobisaziorako, batez ere abesti batetik
besterako tarteetan. Publikoari galderak botatzen dizkiogu, adibidez. Ipuinak gelditzea
errazagoa da, baina abestietan egitura musikala dago eta
gehiago kostatzen da apurtzea
inprobisatzeko. Hala ere, beti
dago zerbait.

“Ikuskizunak
aurrera egiten
duen neurrian
publikoa
berotzen doa ”

Muga, murrizketa eta maskaren sasoian nola moldatzen
zarete publikoarekin hartueman estua izateko? Sasoi honetan ikuskizunak ezberdinak
izaten direla ikusi duzue edo
ez duzue aldaketarik igarri?
Bai da ezberdina publikoa maskarekin egon behar izana, baina maskaren atzean dagoena
berdina da. Publikoarekin konektatzen duzunean konektatu
egiten duzu eta, ahoa ikusi ez
arren, begiradarekin, mugimenduekin eta horrelakoekin
jendea zurekin dagoen edo ez
igarri egiten da. Gu ere ohitzen ari gara jendea maskarekin ikustera eta jendea beste
modu batean irakurtzera. Po-
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lita da, baita ere, publikoarekin
konektatzen duzunean eurengana joateko edo eurak zuregana etortzen gogoa sortzen dela,
baina orduan konturatzen zara
ezin dela horrelakorik egin.
Egoera normal batean, abesti
baten ondoren edo ikuskizuna amaitzen dugunean musika-tresnak banatzen ditugu
publikoaren artean, eurek ere
jotzeko, baina orain ez dugu

1192. zenbakia

egiten. Publikoarekin hartuemanak jarraitzen du, baina
elkar ukitu edo gerturatu barik.

Gutxienez, momentu batez
inguruan dugunaz ahaztea
lortzen duzue.
Bai. Gainera, gu maskara gabe
egoten gara eta publikoak hori
ikusten duenez, lehengora
itzultzen da momentu batez,
maskararik gabeko sasoira.

“Publikoarekin
konektatzen
duzunean
konektatu egiten
duzu, ahoa ez
ikusi arren”

Nolako martxa daramazue
Naita Produkzioak-en?
Ikuskizun honekin bide berri
bat zabaltzen ari gara. Ez da
kontzertuak egiten hasi garela, esploratzen joango garen
bidea baizik. Imajinatzen dut
abesti gehiago egingo ditugula eta, horrela bada, musikari
gehiagoren laguntza izango
dugula. Bidean gaude. Ikusiko
dugu zer datorren.

SANJUANETAKO OTARRA
Zenbaki saritua

2.518

Saria jasotzeko epea
ekainaren 22ra arte (22a barne)

1go ordezkoa

2. ordezkoa

2.374

2.151

Saria jasotzeko epea
ekainaren 29ra arte (29a barne)

Saria jasotzeko epea
uztailaren 6ra arte (6a barne)

!!!

asko
Eskerrik
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<<< NEREA LOPEZ SALAS • Ikerlaria eta irakaslea >>>

“Ikergazte oso kongresu
aberasgarria da, izaera berezia du”
Joan den asteburuan ikerlari gazteen topaketa egin zen,
Ikergazte 2021, eta zenbait eibartar izan ziren bertan.
Nerea Lopez Salasek ETHAZI berrikuntza-ereduaren
inguruan jardun zuen, Mondragon Unibertsitateko
HUHEZIn garatzen diharduen ikerketatik abiatuta.

Zuretzat lehen esperientzia
izan da Ikergazten?
Bai. Orain dela gutxi hasi nintzen tesiarekin eta hau izan
da Ikergazten parte hartzeko
lehen aukera. Ikerlari euskaldun gazteen arteko sareak eraikitzeko espazioa da Ikergazte,
eta elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko balio du, besteak
beste. Beraz, oso kongresu aberasgarria da, nahiko izaera partikularra duelako.
Zertaz jardun zenuen bertan?
Ingeniaria izan arren, HUHEZIn nabil lanean, MUko hezkuntza fakultatean, eta Bigarren Hezkuntzan nago
zentratuta. Lanbide Heziketa
da nire interes-guneetako bat
eta bertan berrikuntza eredu
bat ari da inplementatzen,
ETHAZI. Eredu honekin ikasleen konpetentzia teknikoak
eta zeharkako konpetentziak
(talde-lana, arazoen ebazpena…) garatu nahi dira, eta
konpetentzien garapenerako
ikasgaiak albo batera lagatzea
eta disziplina arteko proiektuen bidez taldeka lan egitea
planteatzen da. Hori egin ahal
izateko, irakasleek hezkuntza
ulertzeko duten modua aldatu
beharko dute. Oso ikuspegi indibidualista batetik, den-dena
talde-lanean egitera pasatzea.
Aldaketa hori zertan gertatzen
den eta horrek ikasleengan nola
eragiten duen aztertzen dihardut. Hau da, benetan hezkuntza ulertzeko modua aldatzen
bada, zein eragin duen ikas-

leengan eta, ez bada gertatzen,
horrek duen eragina eta zeintzuk diren gakoak aldatu ahal
izateko.

Noiz jarri zen martxan eredu hori?
2013/14 ikasturtean ezarri
zen bost ikastetxetan eta, gaur
egun, ikastetxe gehienetara
iritsiko da laster. Orokortuta
dagoen eredua da, baina toki
batzuetan maila altuagoan lantzen da eta beste batzuetan ez
hainbeste. Horretarako egiten
dut ikerketa.
Ikerketaren zein puntutan
zaude orain? Ondorioak atera
ahal izan dituzu dagoeneko?
Hasierako fasean nago, baina
atera dut ondorioren bat. Adibidez, ereduak arrakasta izateko,
irakasleek kultura indibidualetik kolektibora igaro behar
dute, derrigorrez. Horretarako, irakasleen eta ikastetxeen
arteko sareak eraikitzea eta elkarrekin egiten dutena partekatzea baloratzen dute askok.
Elkarrekin ikastea ere garrantzitsua da, eta espazio kolektibo
eta horizontalak sortzea.
Badago bide horretan ekiteko asmoa?
Bai. Tknikak (Lanbide Heziketako ikerketarako zentroak)
Lanbide Heziketako berrikuntza prozesua gidatzen dihardu. Lidergo eredu jakin bat da,
ETHAZI deitzen dena, eta Lanbide Heziketa eredu horretara
bideratzen dihardute.

Ikergazten zure hitzaldian
egon zirenekin hartu-emana
izan zenuen gaiaren inguruan?
10 minutuko aurkezpena egin
nuen eta gero galdera-erantzunen ordua izan zen. Hezkuntzaren inguruan ikertzen
dihardutenek interesa erakutsi
zuten nik landutako gaiaren
inguruan.
Garrantzitsua da elkar elikatze hori?
Bai. Azken batean, euskaraz
ikertzen dugun lagunak gutxi
gara eta oso garrantzitsua da
elkar ezagutzea eta euskarazko
ikerketak sustatzeko kolektibo
sendoa osatzea.

Nolako egoera bizi duzue euskaraz ikertzen duzuen ikerlari
gazteek?
Orokorrean ikerketa oso prekarioa da. Tesiak egiteko bekak
oso pobreak dira, ez dira hileko 1.000 eurora heltzen. Tesia
4-5 urtetan egin behar duzula
suposatzen da eta, ez baduzu
amaitzen, beka amaitzen zaizu
eta zure kabuz amaitu behar
duzu, orokorrean. Horrela, 30
urterekin amaitzen duzu, hilean 800 euro kobratzen, eta
horretarako eguneko 24 orduak inbertitu behar dituzu.
Ikerketa-proiektuen, finantzazio-iturrien eta horrelakoen
bila ibili behar gara beti.

…eta kitto!
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<<< ARRATE HERNANDEZ ARIZAGA • Ikerlaria eta irakaslea >>>

“Beste energia iturri
batzuk daudela ezagutzea
garrantzitsua da”
EHUren Eibarko egoitzan ikerlaria eta irakaslea da (Energia Berriztagarrien graduan)
Arrate Hernandez Arizaga eibartarra eta ‘Instalazio termiko baten modelatze
energetikoa’ izeneko hitzaldia eskaini zuen Ikergazten.
Nolako esperientzia bizi izan
zenuen Ikergazten?
Oso ona. Zure lana aurkezteaz
gain, beste ikerlari batzuek zer
egin duten ezagutzeko aukera
ematen dizu Ikergaztek eta, era
berean, lanak nola aurkezten
dituzten ikusi dezakezu. Ikasteko eta ideiak hartzeko asko
balio du horrek.

Zure ikerketa-arloan dabilen
jendearekin hartu-emana izan
zenuen Ikergazten?
Bai. Ingeniaritzaren eta arkitekturaren inguruko lanen
artean aurkeztu nuen nirea,
eta aurkezpena egin ondoren
galderak edo bestelako komentarioak egiteko aukera egon
zen. Nire lanak lantzen duen
gaiaren inguruko beste lanik
ez zen egon, baina bai beste
batzuk eta interesgarriak izan
ziren.
Energia berriztagarrien inguruan EHUk eskaintzen duen
graduaren egoitza Eibarren
egonik, nolako garrantzia du
zentroan egiten den lanak?
Gaur egun dugun eredu energetikoa aldatzeko tresna bat
da. Beste energia iturri batzuk
daudela ezagutzea eta nola ustiatu ditzakegun jakitea oso
garrantzitsua da. Eredua aldatzeko aurrerapausoak ematen
ari dira, baina gure kontsumoa oso handia da oraindik
eta etorkizunean handiagoa
izango dela aurreikusten da.
Beraz, azkar joan behar gara
gaiaren inguruan ikertzen eta
lan egiten.

Nola moldatu zinen zure ikerketa hain denbora laburrean
aurkezteko?
Hasteko, Ikergaztera artikulu
laburra bidali nuen eta, gero,
Power Point baten laguntzarekin aurkezpena egin nuen.
Elementu horrek lagundu egiten du informazioa helarazten, laguntza bisuala ematen
duelako.
Zertaz jardun zenuen?
Nire ikerketaren zati bat aurkeztu nuen. Eraikin baten instalazio termikoa oinarri hartuta,
instalazio termiko baten eredua
eraiki nuen ordenagailu bitartez (instalazio termiko batek ur
beroa eta kalefakzioa ematen
dizkigu). Nik sortu nuen ereduak ematen duen erantzuna
aintzat hartzeko, ona den edo ez
jakitea beharrezkoa da, eta hori
demostratzeko modu ezberdinak daude. Kasu horretan, ordenagailuz sortu nuen ereduari
irizpide batzuk aplikatu nizkion
balio zuen edo ez jakiteko, eta
horren inguruko emaitzak azaldu nituen. Horrela, errealitatearen eta simulazioaren arteko
konparaketa egin nuen.

egitea. Izan ere, batzuetan ez
dugu nahikoa daturik. Datu
barik, eredu erreala gehiago
ezagutu ahal izateko aukera
barik, zaila da hobetzea. Beraz,
datu gutxirekin errealitatera
hurbiltzen saiatzen naiz.

Eta kasu horretan, errealitatea
eta simulazioa urrun zeuden
bata bestearengandik?
Ez zeuden hain urrun, baina
badago zer hobetu eta horretan lanean dihardut, simulazioa eta errealitatea ahalik eta
gehien parekatzeko.

Beraz, ikertzen jarraitzen
duzu?
Ikergazten azaldu nuen zatiaren inguruko ikerketa amaitu dut. Nahiko luze joan da.
Zenbait kasu hobetzea zaila
da, eredu errealak ez digulako
baimentzen hobekuntza hori

Zure ikerketak eta antzekoek
nolako ekarpenak egin ditzakete epe motzera?
Ikerketak luze doaz. Nire ikerketa etxebizitzen energia kontsumoan zentratzen da eta gai
horretan, etorkizunera begira, uste dut etxebizitzak gero
eta gehiago elikatuko direla
energia berriztagarriekin eta
modu eraginkorragoan erabiliko dutela energia hori. Beste
ikerlari batzuk energia eolikoa
aztertzen ari dira, hidrogenoa
ere modan dago… Baditugu
erronkak!

40

EIBAR KLISK BATEAN

Arratsalde bat... Unben. RAMON BEITIA

…eta kitto!

1192. zenbakia

…eta kitto!

ELKARTEAREN TXOKOA

1192. zenbakia

41

Paperezko bitxigintzatailerrak agurtu du
Illunabarrian programa
Eskulan-tailer bereziarekin
agurtu du …eta kitto! Euskara
Elkarteak Illunabarrian egitasmoaren denboraldia. Papera
berrerabiliz bitxiak sortzeko
ikastaroa egin zuten martitzenean, Agara Agirre bitxigilearen laguntzarekin. Papera lantzeko hainbat teknika irakatsi
zien Agarak parte-hartzaileei
eta bi orduko saioaren ondoren
nor bere lepokoarekin itzuli
zen etxera.
Martitzenekoa izan zen aurtengo ikasturteko azkeneko
saioa, baina “hurrengo ikasturte osoko egitaraua lotzen
dihardugu. Gauza interesgarriak antolatzen ari gara, saio

dinamiko eta entretenigarriak”, diote elkartetik. Udazkenean ekingo dio berriro elkarteak jarduera-eskaintzari.

Sanjuanetako
OTARRA zozketatu du
…eta kitto!-k
2.518 zenbakiaren jabeak

eramango du …eta kitto! Euskara Elkarteak zozketatu duen
otarra. Irabazleak zazpi egunetako epea izango du saria jasotzeko (ekainaren 22ra arte).
Otar ederra jarri du …eta kitto!-k herritarren eskura, eta
hori lortzeko ezinbestekoa izan
da herriko hainbat establezimenduren laguntza.
Otarrak 500€ -ko balioa
dauka eta horrela dago osatuta: 200€ Eibar Merkatalgune Irekiak (Eibarko dendetan
gastatzeko); 60€ Mugika Harategiak; 60€ Otegi Harategiak; 60€€ Arregi Domínguez
Arraindegiak (Bidebarrieta); 60€ Arregi Domínguez
Arraindegiak (Ego-Gain), eta

60€ …eta kitto! Euskara Elkartearen produktuetan.
…eta kitto!-ren esker ona
Hilabete latzak bizitzen ari da
elkartea; gastuak eta baliabide pertsonalak muturreraino
murriztuta ere egoerak zahurgarria izaten jarraitzen du, eta
oraingoan ere herritarrengana
jo behar izan du. “Erantzuna
bikaina izan da beste behin
ere; ez genuen gutxiago espero
eibartarrengandik.
Gure eskerrik beroenak
eman nahi dizkiegu orain ere
euren babesa adierazi diguten guztiei, eta zelan ez, otarra osatzen lagundu diguten
establezimenduei”, diote …eta
kitto!-tik.

2.518
Saria jasotzeko epea

Zenbaki saritua:

ekainaren 22ra arte (22a barne)

1go ordezkoa: 2.374
Saria jasotzeko epea
ekainaren 29ra arte (29a barne)
2. ordezkoa: 2.151
Saria jasotzeko epea
uztailaren 6ra arte (6a barne)
*Irabazleak uztailaren 31ra arteko epea izango du
saria osatzen duten erosketa-txartelak
erabiltzeko
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ZERBITZUAK

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

Hildakoak
•
•
•
•
•
•
•
•

Oscar Lazpita Laskurain. 70 urte. 2021-6-9.
Juani Santamaria Arana. 88 urte. 2021-6-9.
Herminia Cruz Canales. 91 urte. 2021-6-11.
Bakarne Lekuona Berra. 86 urte. 2021-6-11.
Jose Manuel Alberdi Zabaleta. 73 urte. 2021-6-12.
Lorenzo Barroso Garcia. 85 urte. 2021-6-13.
Juan Antonio Diaz Mateos. 67 urte. 2021-6-14.
Mercedes Muñoz Rueda. 79 urte. 2021-6-15.

Farmaziak
BARIXAKUA 18

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ZAPATUA 19

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 20

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ASTELEHENA 21

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 22

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

Jaiotakoak
• Yasmina Ecaterina Dascalu. 2021-6-9.
• Unax Juaristi Lamas. 2021-6-12.
• Asier Acedo Turrado. 2021-6-13.

EGUAZTENA 23

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 24

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 25

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

ZAPATUA 26

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

DOMEKA 27

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 28

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

MARTITZENA 29

EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

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

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

688 62 76 89

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

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, SARA,
atzo 11 urte bete
zenduazen-eta. Musu
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, ALAIN,
bixar 6 urte beteko
dozuzelako. Segi
horrela. Asko maite
zaittugu. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MAREN
Txurruka!! Hillaren
22xan 4 urte
beteko dozuz-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, ARENE!
Oin dala 4 urte gure
bizitza alaitzeko
etorri ziñan! Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez!

Zorionak, JULE,
atzo 8 urte bete
zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixaren partez.
Segi holako jator.

Zorionak, LUKEN
Garcia, hillaren 24an
9 urte beteko dozuzeta. Musu haundi bat
famelixaren partez.
Asko maite zaittugu.

Zorionak, IXONE,
martitzenian 11 urte
bete zenduazen-eta!
Asko maite zaittugu!!

Zorionak, JOSU!
Bikain pasau
asteburuan eta zuk
ongi dakizun moduan
ospatu! #laister40
#etxerakoModukoa
#ezDaukaTikTok
#like4like

Zorionak, AIORA!
Milla musu
famelixakuen partez.
Gora sei urtiak!!!

Zorionak, IRENÍ,
gaur 7 urte bete
dozuzelako. Asko
maite zaittugun
Eder, ama eta aitaren
partez.

688 62 76 89

Zorionak, GORKA!!
Bixar 4 urte beteko
dozuz-eta. Musu
pilla bat famelixaren
partez. Ondo pasa
oporretan!

publizitatea@etakitto.eus

ZINEA COLISEO
1 ARETOA

2 ARETOA

ANTZOKIA

ANTZOKIA

• 19an: 20:00
• 20an: 20:00
• 21ean: 20:30

• 19an: 17:00, 20:00
• 20an: 17:00, 20:00
• 21ean: 20:30

• 19an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 20an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
• 21ean: 20:30

• 19an: 17:00
• 20an: 17:00

“Dios mío, los niños han vuelto”

“La violinista”

“En un barrio de Nueva York”

“Cascarrabias”

Zuzendaria: Guy Ritchie

45

Zuzendaria: Paavo Westerberg

Zuzendaria: John M. Chu

Zuzendaria: Andres Couluder
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Iragarki laburrak

943 20 09 18

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.

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai

•• Pisua salgai Barrena kalean. 3 logela,
egongela, sukaldea, komuna, trasteroa
eta balkoia. Pisu altua. Eguzkitsua, guztia kanpora begira. Bizitzera sartzeko
moduan. Tel. 747480825.
•• Pisua salgai Sallabenten (Ermua).
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bista ederrak. Dena kanpora begira. . Tel.
605711422

1.2. Errentan

•• Apartamentua alokatzen dut Alcocebren (Castello - Playa Romanatik
50 metrora) 4-5 lagunentzat uztailaren 24tik 31ra. Egongela bikoitza,
egongela-jangela (2 plazako sofaohearekin), sukalde guztiz ekipatua,
komuna eta terraza. Ohe-erropa guztientzat. Astearen prezioa: 650 euro.
Tel. 634799885.

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez ere. Tel.
602626166.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Interna. Tel. 643584198.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 655094780.
•• Emakumea eskaintzen nagusiak zaintzeko. Lau urtetako esperientzia. Tel.
602026492.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta emakumeak edo umeak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Orduka. Tel. 637936725.
•• Emakume euskalduna eskaintzen da
arratsaldez nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 617628137.
•• Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez ere. Externa. Tel. 624284372.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Eusko Jaurlaritzaren ziurtagiriarekin. Interna. Tel. 631109062.

4.2. Langile bila

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Tel. 631342098.
•• Emakume euskalduna eskaintzen da
zainketarako eta etxeko lanak egiteko. Baita asteburuetan ere. Autoarekin. Tel. 657794652.
•• Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta tabernan lan egiteko. Sukaldaritza tituluarekin. Tel. 617975210
eta 663723231.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile moduan
eta garbiketak (pegora, etxeak...) egiteko. Tel. 632237151.

•• Kamarera/oa behar da Guridi tabernan. Tel. 634277015.
•• Kamarera/oa behar da Cervecería Trinkete tabernan. Curriculumak tabernan
bertan laga daitezke.
•• Kamarera/o behar da jornada osorako. Bidali curriculuma: eibarkafe@
gmail.com
•• Saltzailea behar da Eibarko denda
batean. Lanaldi erdirako, arratsaldez.
Esperientzia, lanean inplikazioa, dinamismoa eta adeitsua izatea hartuko dira kontuan. Bidali curriculuma:
info@perfumescloset.com

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak

•• Ingeles irakaslea behar da Elgoibarko akademia batean. Tel. 667261248.

5.2. Eskaintzak

•• Matematika, Fisika eta Kimikako eskola partikularrak ematen dizkiet
LH, DBH, Batxilergo eta Selektibitate
preskaketarako ikasleei. Gehienez
lau lagun. Urteetako esperientzia. Tel.
615705945.
•• Argazkilaritza eta Photoshop klaseak
ematen ditut ekainean eta uztailean.
Banakako edo bi ikasleko klase egokituak. Goizez ikasteko aukera. Tel.
677592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai

•• Eibar BHI-ko 3. eta 4. mailako liburuak
salgai. Tel. 615712216.
•• Egongelako erdiko mahaia salgai. Biselatutako kristalezkoa eta bi altuerakoa. Zuri koloreduna. Oso merke.
Tel. 606882043.
•• Autoan bizikleta eramateko tramankulua -Thule 530-, inoiz erabili gabe
(35 euro); inprimagailurako tintak, HP
363 markakoak, kolorezko 11 kartutxo
eta bi beltzak, (50 euro); eta 47 hazbeteko pantaila, OKI markakoa, ia berria,
(20 euro) salgai. Tel. 688861979. Alaitz.
•• Bigarren eskuko ohe artikulatua erosiko nuke, 0’90ekoa. Tel. 656732584.
•• Egoera onean dagoen bizikleta estatikoa erosiko nuke. Tel. 658715978.

688 62 76 89

publizitatea@etakitto.eus

