
 
EGURALDI TXARRARI
AURPEGI ONA

2021eko ekainak 29 · 1193. zenbakia





Astean esanakEskutitzak

KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO 
SAILBURUORDETZA)

GIPUZKOAKO  
FORU ALDUNDIA

EIBARKO 
UDALA

Eibarko Udalak, Gipuzkoako  
Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Sailak diruz 
lagundutako aldizkaria

ARGITARATZAILEA 
...eta kitto! Euskara Elkartea
HELBIDEA 
Urkizu, 11. 20600 Eibar 
TELEFONOAK 
943 20 67 76 / 943 20 09 18  
603 598 285
FAXA 943 20 28 72
ASTEKARIAREN E-MAILAK 
erredakzioa@etakitto.eus   
komunikabideak@etakitto.eus   
publizitatea@etakitto.eus 
ELKARTEAREN E-MAILAK 
elkartea@etakitto.eus   
normalizazioa@etakitto.eus 

ERREDAKZIO-KONTSEILUA 
Ana Aizpurua, Ekhi Belar,  
Jose Luis Gorostegi, Malen Illa-
rramendi eta Silbia Hernandez
ADMINISTRAZIOA
Marisol Uriarte 
KOORDINATZAILEA 
Ana Aizpurua
ERREDAKZIO-BURUA 
Silbia Hernandez
DISEINUA 
Maku Oruezabal
MAKETAZIOA 
…eta kitto! astekaria

ARGAZKI ARLOA
Malen Jainaga eta  
Malen Illarramendi 
HIZKUNTZA ARDURA  
Juan Andres Argoitia eta  
Maider Aranberri
PUBLIZITATEA 
Belen Ulazia 
TELEFONOA  
943 20 67 76 
AZALEKO ARGAZKIA 
Malen Jainaga
BANAKETA-ARDURA
Idoia Labado

TIRADA
8.150 ale 
INPRIMATEGIA 
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A
 ...eta kitto! 
LEGE-GORDAILUA 
SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679 

(“...eta kitto!”k ez du bere 
gain hartzen aldizkarian 
adierazitako esanen eta iritzien 
erantzunkizunik)

Itzuliko gara edo, behintzat, saiatu behar gara

Bigarren Mailara jaisteak kategoria desberdinetan dauden hainbat 
talderen zaletu ugarien aldetik babes mezuak ekarri dizkigu. Mezu 
horietan hain txikia den hiri honek lortutakoaren miresmenaz, gure 
abegi onaz, eibarzaleek transmititzen duten giro onaz eta abarretaz 
hitz egiten digute, Lehenengo Mailara lehenbailehen itzultzeko nahia 
helaraziz. Dagoeneko sortu dugu maila horretan dagokigun tokia. 
Eskerrik asko guztioi. 

Kanpoko zaletuen desio hori gurea ere izan behar da. Itzuliko gara. 
Hori da klubaren eta hiriaren etorkizun hurbilak gidatu behar duen 
leloa. Espero dugu, erronka honi erantzuna eman ahal izateko, kon-
tseilua aspalditik egongo dela lantzen anbizioz betetako proiektua. 

Guztion artean lortu behar dugu 2014ko maiatzaren 25ean sortu-
tako olatu ahaztezin hura, Eibarko kaleak gure taldeko kamisetarekin 
jantzitako umeez gainezka jartzea eragin zuena, aprobetxatzea. Hori 
ezin dugu galdu.

Itzuliko gara, edo agian ez dugu lortuko. Baina guztion betebeharra 
da, helburu hori berreskuratzeko, daukagun kemenaren ehuneko 
ehuna erakustea. Horretan ahaleginak egiten gutxik berdintzen gaitu. 
Eskozia La Bravak ez du hutsik egingo. Gora Eibar!!

Eskozia La Brava eta Eibar KE-ko beste peña batzuk

NERIAK/ZURIAK... EGIN.-  Hil. “Agur, neriak egin dau esanaz, gastau zan”. 
NESKA.-  Heldutasunera iritsi ez dan emakumezkoa. “Neskaren bati errekaua egittia baiño ez bali-
tzok, laster eingo gendukek”.  /  Ume emea. “Neskia jaixo jaku”.  /  Neskame. “Bihar asko batzen jako eta 
neskia hartu dau”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Urtero biltzeko ohitura hartu dute; azkena Londresen egin berri 
dute. G7 deitzen diogu munduko zazpi herrialde aberatsenak ba-
tzen dituen entitateari. Hor dira AEB, Japonia, Alemania, Ingala-
terra, Frantzia, Italia eta Kanada. Edozein unetan Israel ere gehitu 
diezaiokete. ̀ La creme de la creme´, etxe bakoitzeko onenak. 
Baina, zelan izan daitezke munduko zazpi herrialde aberatsenak, 
aldi berean, zor handienak dituztenak? Badu ̀ parbularioko logika 
elemental txikienik´ ustezko kontraesan horrek, hau da, gehien 
dudana naiz gehien zor dudalako? Nazioarteko Diru Funtsaren 
arabera, AEB-k jasaten du munduko zorraren %31, munduari 20 
bilioi euro zor baitio. Bere atzetik doa Japonia eta, alderik ez egote-
ko, hor jarraitzen diete beste bostak”.

KOLDO CAMPOS, idazlea

“Gehienek aitortu dutenez jendea guapoagoa omen dago musukoa 
jarrita; kendu ezkero, desilusioa eramaten dugu gehienetan. Mu-
sukoarekin begiak ikusten zaizkigu; ez, ordea, ahoa eta sudurra. 
Azken bi horiek agerian geratzen direnean, aurpegiaren konpo-
sizioa aldatu egiten da erabat. Anatomikoki begiratuta, begiak 
ahoa eta sudurra baino ederragoak direla ondoriozta dezakegu, 
joko gehiago ematen dutela. Badirudi laster kendu ahalko dugula 
musukoa. Benetan garen bezalakoak azalduko garenez, pentsa 
daiteke lehen baino itsusiagoak agertuko garela. Misterioaren piz-
garririk gabe, lotan geratuko zaigula irudimena. Azkenean, onartu 
beharko dugu musukoak bazuela alde onik estetikoki edo erotikoki 
begiratuta”.      

ARITZ GORROTXATEGI, zutabegilea
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>>>  Euskadiko kontserbato-
rioetako eta musika-eskoletako 
ikasleez osatutako Euskadiko 
Ikasleen Orkestrako partaideak 
Eibarko Hezkuntza Esparruan 
aritu dira udarako kontzertuak 
prestatzen. 9tik 14 urtera arteko 
72 musikagilek asteburu hone-
tan jo dute Bilbon, Gasteizen 
eta Donostian. Tchaikovski, Vi-
valdi, Beethoven eta Sibeliu-
sen piezak interpretatu dituzte, 
Raffaella Acellak zuzenduta. 

Eta beste horrenbeste mu-
sikagile, kasu horretan 15etik 

19 urtera artekoek osatutako 
taldean, domekan etorri ziren 
Eibarrera, hauek ere udarako 
errepertorioa prestatzeko. Eus-
kal Herriko Gazte Orkestako 
kideak uztailaren 2ra arte egon-
go dira Hezkuntza Esparruan, 
udarako emanaldiak presta-
tzen. Talde honen kontzertuak 
barixakuan, zapatuan eta do-
mekan izango dira eta Tchai-
kovskiren eta Dvoraren hainbat 
lan interpretatuko dituzte, Jon 
Malaxetxebarriaren batutari 
jarraituz.

Euskadiko Ikasleen Orkestrak 
eta EGO-k Hezkuntza Esparruan 
prestatu dituzte udako saioak

>>>  Uztailaren 3rako mobi-
lizazioa antolatu du Hamaika 
Gara erreferendumaren aldeko 
taldeak. Bilbon izango da, Uda-
letxeko eta Areatzako zubian 
eta biak batzen dituzten pasea-
lekuetan, 17:30ean, eta bertan 
parte hartuko dute Zetak, Olatz 
Salvadorrek, Duplak eta Itziar 
Ituñok. Konpromiso txartela 
hamaikagara.eus helbidean 
eskuratu daiteke eta Eibartik 
bertara joateko autobusa egon-
go da (16:15ean Ego Gainetik). 
Depor, Buenos Aires eta Guridi 
tabernetan eman daiteke izena.

>>>  Debako Zuhatza Euska-
ra Elkartearen aldeko bertso 
saioa egingo da uztailaren 3an, 
19:00etan Debako Kalbeton 
Zumardiko karpan. Alaia Mar-
tin, Aitor Mendiluze, Oihana 
Iguaran eta Aitor Sarriegi ari-
tuko dira eta sarrerak online 
eros daitezke www.labur.eus/
zuhatzabertsosaioa helbidean.

Zuhatza Euskara 
Elkartearen aldeko 
bertso saioa

Erreferendumaren aldeko 
mobilizazioa egingo da Bilbon
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>>>  Eskualdeko ikastetxeetan 
ikasturtean zehar zientziaren 
eta teknologiaren esparruan 
egindako proiektuak biltzen 
dituen We Make Debabarre-
na! STEAM erronkako irabaz-
leen artean Eibarko bi ikas-
tetxe daude: Amañako Herri 
Eskola eta Eibar BHI. Hiru-
garren talde irabazlea Deba-
ko Luzaro ikastetxekoa izan 
da. STEAM bideo-erronkan 
parte hartu dutenen artean 
ikustaldi gehien izan dituzten 
bideoen egileak saritu dituz-
te. Amañako Herri Eskolako 
(LH5) “Lehertzen ez den glo-
boa” proiektuaren bideoak 

2.300 ikustaldi izan ditu eta 
Eibar BHIko ikasleen (DHB4) 
“C02 neurgailua” lanak, berriz, 
2.200 bisitaldi. Antolatzai-
leak oso pozik daude STEAM 
erronkak lortu duen  arrakas-
tarekin.

Ikasleek grabatu dituzten 
esperimentu eta proiektuen 
inguruko bideoak 12.500 la-
gunek baino gehiagok iku-
si dituzte. Irabazleek bi sari 
izango dituzte aukeran: gela 
guztiarentzat bisita gidatua 
Geoparkean ala 500 euroko 
erosketa-bonoa, eskualdeko 
elektronika denda batean es-
kolako materiala erosteko. 

>>>  Yolanda Ruiz Urbón, Ei-
barko Udalaren artxibozaina, 
ekainaren 15ean Eusko Lege-
biltzarreko Kultura Batzordean 
egon zen, Arantzazu Oregi Goñi 
Bergarako udal artxibozainare-
kin batera, Artxibo, Liburutegi 
eta Dokumentazio Zentroetara-
ko Profesionalen Euskal Elkar-
tearen (ALDEE) izenean Eus-
kadiko dokumentu-kudeaketa 
integralerako eta dokumentu-
ondarerako lege-proiektuari 
ekarpenak egiteko.

Lege horren bidez zerbitzu 
publikoen informazioaren ku-
deaketa hobetzea, gardenta-
sun-printzipioa garatzea, do-

kumentu-ondarea babestea 
eta herritarrek informazioa 
baliatzeko eta eskuratzeko du-
ten eskubidea onartzea lortu 
nahi dute.

Sei titulu, xedapen gehiga-
rri bi, hiru xedapen iragankor, 
xedapen indargabetzaile bat 
eta hiru azken xedapen ditu. 
Legeak arautuko ditu titular-
tasun publikoko dokumentuen 
kudeaketa integrala, dokumen-
tuen tratamendua eta antola-
keta artxiboetan; Euskadiko 
Dokumentu Ondarearen era-
keta, babesa eta zaintza; eta 
Artxiboen Sistemaren egitu-
ra, antolaketa eta kudeaketa.

Amaña eskolako eta Eibar BHIko 
ikasleak STEAM erronkan irabazle 

Eibarko udal artxibozainaren 
agerraldia Eusko Legebiltzarrean
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>>>  Eibarko sei ikastetxetako 
287 ikaslek hartu dute parte 
“Basarrixa Urretik” programa-
ren hirugarren edizioan. Ikas-
leei Eibarko landa-ingurune-
ra hurbiltzeko aukera ematea 
eta baserri-munduaren balio 
sozial, ekonomiko eta kultural 
garrantzitsua ezagutaraztea da 
egitasmo honek duen helburu 
nagusia eta, programa honeta-
rako propio diseinatutako ibil-
bide eta tailer monitorizatuen 
bidez, ikasleek Eibarko base-
rriak bisitatu eta baserritarrak 
ezagutu dituzte. Zehazki, Soso-
la, Sumendiaga eta Mendigoi-
ti baserriek hartu dute parte 
ekimen horretan, eta gai asko 
landu dira ibilbideetan: sasoiko 
elikagai fresko eta osasunga-
rriak, tokiko produktuak, lan-
da-ondarea, kultura eta tradizio 
gastronomikoak eta paisaia. 
Ikasleek gure lehen sektorearen 
lana nolakoa den bertatik berta-
ra ezagutu dute, beste hamaika 
gauza interesgarrirekin batera.

“Basarrixa Urretik” progra-
ma Udaleko Garapen Ekono-
miko, Enplegu eta Berrikuntza 

Sailak hirugarren urtez jarraian 
abian jarri duen ekimena da, 
Debemen landa-garapenerako 
eskualdeko elkartearekin lanki-
detzan, eta Landatur enpresak  
gauzatu du, beharrezkoak diren 
babes- eta prebentzio-neurri 
guztiak betez.

Guztira, 15 bisita izan dira 
eta apiriletik maiatzera bitar-
tean egin dituzte Eibarko sei 
ikastetxetako (Arrateko Andra 
Mari, Amaña, La Salle-Isasi, 
Juan Antonio Mogel Ikastola, 
Aldatze eta Urkizu)  287 ikaslek. 

>>>  Kezka dantza taldetik ku-
deatzen duten Dantza Esko-
lan 2021-2022an jarduteko 
izen-ematea zabalik dago, bai 
nagusientzat zein haurrentzat 
(2017an jaiotakoetatik aurre-
ra). Izen emateak bideratzeko 
kezka@dantzan.com helbidera 
idatzi behar da ikaslearen izen-
abizenak, telefono zenbakia eta 
jaiotze-data adieraziz (nagu-
sien kasuan, aukeratutako or-
dutegia ere azaldu beharko da), 
gero harremanetan jarri ahal 
izateko. Informazio gehiago 
nahi izanez gero, aipatutako 
helbidera idatzi daiteke edo, 
bestela, 605711429 zenbakira 
idatzi edo deitu.

>>>  31 urte baino gutxiago eta 
Unibertsitate-titulazioa edo 
Goi-mailako Lanbide Hezike-
tako Titulua duten Euskadi-
ko gazteei zuzendutako beka 
deialdia da Global Training 
2021. Ekainaren 14an zabal-
du zen izen ematea eta uztaila-
ren 16an amaituko da. Honako 
baldintza hauek bete behar ditu 
beka eskuratu nahi duenak: 31 

urte baino gutxiago izatea, Uni-
bertsitateko goi-mailako gradu 
edo Goi-mailako Lanbide He-
ziketako titulua edukitzea eta 
Ingelesa jakitea (B1 Goi-mai-
lako Lanbide Heziketako titu-
lua dutenentzat eta B2 uniber-
tsitateko titulua dutenentzat). 
Deialdiari buruzko informazio 
zehatza www.globaltraining.
eus helbidean ikus daiteke.

300 ikasle inguruk hartu 
dute parte “Basarrixa 
Urretik” nekazal ingurura 
gerturatzeko programan 

Zabalik dago Kezkaren Dantza 
Eskolan aritzeko izen-ematea

Zabalik dago Global Training 2021 
ikasketa beken deialdia

>>>  Aurreko martitzenean banatu zituzten Eibarko Klub Depor-
tiboaren lokaletan maiatzaren 30ean, Argazkilaritza Maiatzean-
en egitarauaren barruan, egin zen Argazki Rallyaren sariak. Di-
gital koloretan Fernando Anza izan da irabazlea, Patxi Irazabal 
bigarren sailkatu da eta Adiel Zabala geratu da hirugarren. Gazte 
saria Ane Figueroarentzat izan da eta sari soziala Fernando Sola-
narentzat. Zuri-beltz paperezko modalitatean Jose Luis Irigoienek 
irabazi du lehen saria eta bere atzetik geratu dira Bakarne Ele-
jalde eta Fernando Retolaza, bigarren eta hirugarren postuetan 
hurrenez hurren.

Argazkilaritza Maiatzean 
itxi zuen argazki rallyaren 
sariak banatu dituzte



Eibarko
PROFESIO LIBERALAK
ABOKATUAK
CRISTINA BAZ LARRAÑAGA
Fermin Calbeton 4, 3 esk.
Tel. 943 12 80 55
www.cristinabaz.com
cristinabaz@icagi.net

EGUREN&ASOCIADOS
Urtzaile 1, 2
Tel. 943 20 41 94
Fax. 943 82 00 06 
egurenyasociados@gmail.com

Mª MERCEDES ARIÑO SANZ
Toribio Etxebarria 3, 1 ezk.
Tel. 943 20 17 03
Fax. 943 70 20 49 
m_ari_sanz@hotmail.com

AHOLKULARITZAK
GAURVE
Fermin Calbeton 13-15
Tel.  943 20 24 61
www.gaurve.es
consultores@gaurve.es

GESTILAN
Zezenbide 4
Tel.  943 20 70 02
www.gestilan.es
gestilan@gestilan.es

ETXE ADMINISTRAZIOAK
CRISTINA BAZ LARRAÑAGA
Fermin Calbeton 4, 3 esk.
Tel.  943 12 80 55
www.cristinabaz.com
cristinabaz@icagi.net

KEIN GROUP
Toribio Etxebarria 3, 2
Tel.  943 70 25 40
www.keingroup.com
keingroup@keingroup.com

Hemen zure lekua
Informazioa: 943 20 09 18 (...eta kitto!)
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Eguraldi ona bueltan da. Ari gara pixkanaka neguko arropak 
gorde eta uda partekoak ateratzen. Mendira maiz joaten gare-
nok nabaritu dugu jende gehiago dabilela gora eta behera. Izan 
ere, plan ederra da motxilan ogitartekoa sartu eta ttipi ttapa 
egun pasa abiatzea. Paraje bikainez gozatzeaz gain, aire freskoa 
arnastu eta konpainia ederrean eguna igarotzea plazerra da 
benetan. Aitzitik, bada gauza bat geroz eta gehiago kezkatzen 
nauena. Ez dakit nirekin ados egongo zaren, baina niri hala di-
rudit. Ez dut gogoratzen azken urtean mendirik lurrean fruta 
edo fruitu azalik ez duenik. Bati baino gehiagori agian txora-
keria irudituko zaio, baina amorrarazi egiten nau honakoak. 
Hainbeste kostatzen al da azal hori zorro batean sartu eta etxe-
rakoan zaborrontzian botatzea? Batzuk, biodegradagarria de-

lakoaren kontuarekin has-
ten dira. Biodegradagarria 
bai, baina biodesatsegina 
ere bai. Benetan... ez egin 
mendian etxean egingo ez 
zenukeenik. 

Azalenak haserretzen ba-
nau ere, benetan barneak 
astinarazten dizkidana 
ondorengoa da. Zergatik 
dira gaur gaurkoz musu-
koak gure parajeen parte? 
Izan gaitezen arduratsuak 
eta zaindu dezagun ingu-
rua. Kexek edota tuit-ek ez 
dute ingurua garbitzen edo-
ta garbi mantentzen, beraz, 
ekar dezala norberak bere 

harri-koskorra eta has gaitezen. Lurrean dagoen musuko baten 
ondotik pasa eta kexatzeak edota bota duena madarikatzeak ez 
gaitu hura baino hobeak egiten, jasotzeak ordea bai. Aurreko 
astean, zazpi musuko jasoak nituen jada, Urkora igo eta Ixuara 
iritsi nintzenerako...

Mendian egun pasa

“Biodegradagarria 
bai, baina 
biodesatsegina 
ere bai. Benetan... 
ez egin mendian 
etxean egingo ez 
zenukeenik” 

Eneko Sanchez
Eneko Sanchez

Goizeko freskuran zebilen Jose Manuel lanean. Pinudi bota-
berria garbitzen ari zen, egurrak traktorera kargatzen, aspaldi 
jubilatu zen arren. Holaxe, fin ari zela, Mandiola baserriko se-
meari ondoezak eman eta zendu zen zapatuan, bere jaiotetxean, 
kabi kuttunean. Goian bego eta dolumin sentituenak etxekoeri.

Badoaz baserritarrak, bagoaz poliki-poliki hiladan. Badatoz 
gazte gutxi batzuk, oso gutxi. Horixe da joera orokorra, erreali-
tatea. Zaindaririk gabe gelditzen ari da gure lurra. Hori da nahi 
duguna?  Agian ez, edo agian  bai... ez dakigu. Bada garaia aklara-
tzekoa.  Garaia da elkarrekin  hausnartzeko eta ahal den neurrian 
geronek erabakitzeko seme-alaba eta biloberi utzi nahi diegun 
baserri-ingurua.

Eibarko HAPO-a berritzeko eztabaida-prozesua martxan omen 
da. Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra (edo Plan Jenerala)  
udalerriko lurzorua kalifikatu eta bere erabilpena arautzeko du-
gun tresna nagusia da. Zintzotasunez eta ganora piska bat jarrita 
zerbait aurreratzeko  unea izan beharko litzateke. Foro egokia ka-
letarrak eta baserritarrak elkartuta hainbat galdera erantzuteko, 
besteak beste: Eibarren behar ditugu baserritarrak? Zertarako? 
Zer da eibartarrok eskatzen dioguna gure mendieri?Baserriari? 
Izan ere, horixe baita  gizakion portaera gidatzen duen printzipio 
orokorra; erabilgarri zaiguna zaintzen dugu, izan tresna, ideia, 
persona, ingurumen edo baserri. Beste “zera” horrengandik zer-
bait jasotzen dugun heinean gaude prest gu ere gurea emateko 
eta baserri, ingurumen edo dana-dalakoa zaintzeko. Soilik fun-
tzionala denak egiten du aurrera. Trukea naturaren legea. Eman-
hartua, har-emana. 

Horrela, erantzunen arabera bide-orria zehaztu beharko genu-
ke;  PLANA adostu ; epe motz, erdi eta luzerako helburuak ezarri 
eta erabakiak hartu. Horixe izan baita baserriaren arazo nagu-
sienetakoa betidanik, planifikazioetatik kanpo egotea, linboan, 
nahita seguruenik, gutxi batzuen gozamenerako. 

Orain aste batzuk hil da oihartzun handiko beste baserritar bat:  
Mixel Berhokoirigoin. Nekazarien lider eta bide-erakusle han-
diak  hauxe zioen guzti honen inguruan : “ Baserritar asko izatean 
dago gakoa, instalatzeko gogoa emateko, txoko guztiak bizirik 
eusteko, kulturari, moralari eta elkartasunari eusteko ; gure baz-
ter eta paisaia ederrak zaintzeko. Ez dago irabazia baina sinisten 
dut biharko laborantza bide horretatik joango dela”. Hala bedi.

Baserritarrak behar 
ditugu?

“Zaindaririk gabe gelditzen ari da 
gure lurra. Hori da nahi duguna?  
Agian ez, edo agian  bai...”

Enrike Sosola
Enrike Sosola
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Tortura jasan duen pertsona 
bezala, babesa sentitu duzu 
noizbait?
Inguruko lagunengatik eta ez-
ker abertzaleko organismo oso 
konkretuengatik bai, baina hor-
tik haratago inongo momen-
tuan ez digute galdetu zer ger-
tatu zen, zergatik izan zen edo 
zergatik askatu gintuzten.

Egunotan, gaiaz berba gehiago 
egiten denean, freskatu egiten 
zaizkizu oroitzapenak?
Hori inoiz ez doa burutik. Nor-
beraren bizipenetan geratzen 
den zerbait da eta horrekin bi-
zitzen ikasten duzu. Bakoitzak 
modu ezberdinean bizi du. Nire 
kasuan, ondorioak izan ditu hu-
rrengo urteetan.

2002ko maiatzaren 14an atxilo-
tu zintuzten. Nola gogoratzen 
duzu momentu hura?
Esnatu nintzenean Polizia Na-
zionala logelan nuen. Batek be-
sotik oratu eta armairura era-
man ninduen. “Jantzi zaitez, 
bagoaz eta”, esan zidan. Gura-
soak pasilloko izkina batean 
zeuden niri begira. “Egoera ho-
netan, pertsona batek zer jan-
tzi behar du?”, pentsatu nuen 
armairuaren aurrean. Alkan-
dorarik eta jertserik itxienak 
eta prakarik zabalenak jantzi 
nituen, bortxatua izateko bel-
dur nintzelako.

Handik hiru egunetara aske 
laga zintuzten. Zer gertatu 
zen denbora tarte horretan?
Atxilotu bakoitzaren esperien-

“Banekien nirekin edozer gauza 
eginda ere, Polizia Nazionalak 
inpunitate guztia zuela”

<<<  BIRJINIA ARRAZOLA  •  Tortura jasan duen eibartarra  >>>

Torturaren Biktimen Babeserako Nazioarteko eguna da gaur, hilak 29, eta Sortuk aitortza ekitaldia egingo du, 
19:00etan, Armeria Eskolan. Bertan, torturak jasan dituzten zenbait eibartarren testigantzak batu dituen bideoa 
aurkeztuko dute, tartean Birjinia Arrazolaren kontakizuna.

EKHI BELAR



ELKARRIZKETA 11…eta kitto!
1193. zenbakia

tzia mundu bat da. Niretzat oso 
gogorra izan zen. Atxilotu nin-
duten lehen momentuan fija-
tu nintzen Polizia Nazionalak 
atxilotzen ninduela eta lasaitu 
egin nintzen (nahiz eta inongo 
garantiarik ez izan, Eibarko 
lagun asko torturatu dituelako 
Polizia Nazionalak). Tontoke-
ria bat, baina tira. Banekien 
nirekin edozer gauza eginda 
ere, inpunitate guztia zutela. 
Beldurra zer den orduan ja-
kin nuen.

Hori guztia pentsatzeak, bu-
rua prestatzen lagundu zizun?
Tira... Madrilera bidaian bu-
ruan kolpeak eta belarrondo-
koak eman zizkidaten. Lo egi-
tean atseden hartzen zuten eta 
gero berriz hasten ziren. Gero, 
Madrilen, tortura psikologoa 
jasan nuen. Etxean Torturen 
Aurkako Taldearen liburuxka 
nuen (tortura jasateko arris-
kuan bazeuden, nola jokatu 
azaltzen zuena) eta galdeketan 
aurrean jarri zidaten. Bestetik, 
eurei interesatzen zitzaizkien 
galderez aparte, oso errepikako-
rra zen aurretik atxilotu zituzten 
eibartarrak aipatzea (Simone 
Begiristain, Ricardo Aranburu, 
Julen Ereñaga, Ibon Muñoa…). 
Eurek oso tortura gogorrak jaso 
zituzten. “Badakizu zer gertatu 

zitzaien, ezta?”, esaten zidaten 
poliziek. Zer egiteko gai ziren 
argi lagatzen zuten horrela.

Zenbat denbora pasa zen ja-
betu zinen?
Ez. Ziegako argia ez zuten itzali 
eta ez nekien oso ondo zer egun 
zen. Ez nuen kontakturik ino-
rekin. Poliziak ziegara etortzen 
ziren, eurekin joaten nintzen, 
galderak egiten zizkidaten eta 
bueltatu egiten nintzen. Hiru 
egunez etzanda egon nintzen 
jertsearekin buruan, argia oso 
gogaikarria zelako. Botak ez ni-
tuen kendu ere egin. Bortxatua 
izatearen beldurrarekin blokea-
tuta geratu nintzen.

Momentua noiz iritsiko zain?
Bai. Bestetik, ziega guztiak hodi 
batzuetatik daude komunika-
tuta eta galdeketa-gelan esaten 
zena entzuten zen. Adibidez, 
Unai Arana entzun nuen, eta 
orduan jakin nuen zein jende-
ren bila joan ziren. Galdeketak 
egiten zituztenean kantuan has-
ten nintzen, ez entzuteko.

Jasandako torturak eragina 
izaten zuen galdeketetan?
Ez dakit oso ondo zer bilatu 
nahian zebiltzan. Ezker aber-
tzalean militatzeaz gain, ez nuen 
gauza gehiago kontatzeko. Eu-

rek dena jakingo balute bezala 
jokatzen dute, baina nabarmena 
da ez dela horrela. Familiare-
kin mehatxatu ninduten. Baina 
askorik ez zekiten, bikotearen 
aurka joango zirela esan zida-
telako eta sasoi hartan ez nuen 
bikoterik.

Ez zenuen abokatuarekin ego-
teko aukerarik izan?
Ez. Lehendabizi forentsearen-
gana eraman ninduten eta az-
terketa medikua egin zidan, argi 
eta garbi jakiteko zein puntuta-
ra arte jasan ahal izango nuen 
tortura fisikoa. Ziegatik irte-
tean, ostera, ez nuen forentse-
rik ikusi.

Aske laga zintuztenean, zer?
“Benga, bagoaz”, esan zidaten 
egun batean. Epaitegiko ziega 
batera eraman ninduten beste 
emakume batekin eta, hiru egu-
nez inkomunikatuta egon on-
doren, oso mesfidantza handia 
nuen. Ez nekien beste atxilotu 
bat edo txibatoa zen. Berba egi-
ten saiatzen zen, baina nik “bai” 
edo “ez” bakarrik erantzuten 
nuen. Gero, epailearen aurre-
ra eraman ninduten eta, joan 
baino lehen, poliziak mehatxua 
egin zidan belarrira: “Badakizu, 
esaten duzunaren arabera, kon-
tuz ibili. Bestela, bueltan zatoz”. 

Bidean Aitor Abanzabalegire-
kin gurutzatu nintzen.

Zer moduz ikusi zenuen?
Ondo. Aitor ez zenuen sekula 
gaizki ikusten, baina argi iku-
si da dena barrutik eramaten 
zuela.

Beste atxilotu eibartarrak noiz 
ikusi zenituen?
Epailearen aurretik pasa on-
doren ziegan sartu gintuzten 
berriz. Ziega batetik bestera 
berba egin ahal da eta oso mo-
mentu hunkigarria izan zen. “Ni 
libre”, esan zuen Aitorrek, “zuek 
zer?”. “Ni ere”, Ikerrek. Horrela 
esan zuten denek eta demaseko 
poza izan zen. Atea zabaldu zu-
tenean abokatua ikusi genuen 
paperak sinatzen. Gu pasillotik 
antxintxiketan hasi ginen eta 
abokatuak gelditzeko zioen, si-
natu arte ezin ginela irten, baina 
handik irten nahi genuen. Fa-
miliakoak zeuden kanpoan eta 
“jo zaituzte?”, galdetzen zidaten.

Momentuan kontatu zenien 
gertatutakoa?
Ez. “Dena ondo”, esan nien. 
Shock egoeran egon nintzen 
denbora luzean, gertatutakoa 
onartzen. Kontatzea kostatzen 
da, baina beharrezkoa da gerta-
tutakoa hitzez adieraztea.
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Eibarko Koro Gazteak 
“amaiera polita” eman 
nahi dio ikasturteari, Ele-

na Martin zuzendariak esan 
digunaren arabera. Horreta-
rako, normalean egiten dutena 
aldatuz, aire librean eskainiko 
dute ikuskizuna, Txaltxa Zelai-
ko kioskoan. “Eguraldia lagun 
izatea espero dugu”, esan digu 
zuzendariak.

Ikasturte amaierako kon-
tzertuak Coliseo antzokian es-
kaini izan dituzte normalean, 
“baina Udalak Txaltxa Zelaian 
egitea proposatu zigun eta ideia 
ona iruditu zitzaigun uztaileko 
barixaku gau batean abestea”, 

diosku Martinek. “Konfort gu-
netik irteteko balio izan digu”, 
gehitzen du.

Toki aldaketak euren jardu-
na pixka bat moldatu du. Izan 
ere, toki berriak eskaintzen di-
tuen ezaugarrietara moldatu 
behar izan dira (akustika, eta 
abar). “Hasieran ez genekien 
ondo zelan egin, nola moldatu, 
baina poliki-poliki prestatzen 
joan gara eta orain oso menta-
lizatuta gaude, gogotsu”, Mar-
tinek dioenez.

Ikuskizuna prestatzeko az-
ken entseguekin dabiltza Koro 
Gaztekoak. Aurten, bizitzako 
arlo gehienak bezala, pande-

miak asko baldintzatu du abes-
batzaren entseguen kontua eta, 
era berean, horrek asko baldin-

tzatuko du ikuskizuna. “Talde-
ko bat edo beste konfinatuta 
egon delako, talde txikietan 
ibili behar izan garelako edo 
dena delakoarengatik, ezohiko 
entseguak egin ditugu aurten”, 
dio zuzendariak. “Horrela, uz-
taileko kontzertuan bakarla-
ri asko, bikoteak, laukoteak… 
izango dira. Talde guztiak el-
karrekin lau kanta besterik ez 
ditugu abestuko”, azaltzen du.

Errepertorio heterogeneoa
Elena Martinek esan diguna-
ren arabera, “kontzertu freskoa 
eta dinamikoa izango da, ondo 
pasatzeko modukoa”. Txaltxa 

Koro Gazteak 
Josu Cascan,  
Alex Davies eta 
Egoitz San Martin 
musikarien 
laguntza
izango du

Udarako doinu freskoak
Eibarko Koro Gazteak kontzertu berezia eskainiko du uztailaren 9an, 21:30ean hasita, Txaltxa Zelaian. Ezohiko 

ikasturtea izan da eurentzat eta bide horretatik jarraitu dute barixakuko gaua girotuko duen ikuskizuna 
prestatzeko. Sasoiak horrela eskatuta, kontzertu bizi, dinamiko eta freskoa izango da, herriko artista gazteek 

duten mailaren erakusgarri.
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Zelaiko ikuskizunean pop doi-
nuak izango dira nagusi, bai-
na 20 abestiko errepertorioan 
mota askotako musikarien la-

nak kantatuko dituzte Koro 
Gaztekoek: ‘My way’, ‘Gernika’, 
‘Por la boca vive el pez’, ‘River 
deep mountain high’, ‘Zuen 

eguzkia’, ‘Never enough’, ‘Eman 
dena’, ‘On my own’, ‘Eta azken 
haserak’ eta ‘Ni tu ni nadie’, 
besteak beste. “Errepertorio 

heterogeneoa da”, zuzendaria-
ren ustez.

Ikusi daitekeen bezala, erre-
pertorioko abesti gehienak ber-
tsioak dira (Frank Sinatrare-
nak, Ken Zazpirenak, Whitney 
Houstonenak…), baina badira 
kantu bi oso bereziak: Jürgen 
Landa Koro Gazteko kideak 
sortu dituen ‘Bizitzarena’ eta 
‘Denborari’.

Zuzendariak esandakoari 
jarraituz eta uztaileko barixa-
ku bateko gauari freskotasuna 
emateko, Koro Gazteak hiru 
musikariren laguntza izango 
du eszenatoki gainean. Horre-
la, Alex Daviesek (baxua), Josu 
Cascanek (bateria) eta Egoitz 
San Martinezek (gitarra elek-
trikoa) erritmoa jarriko diete 
abesbatzako lagunen ahotsei. ■

“Udalak Txaltxa 
Zelaian egitea 
proposatu zigun 
eta ideia ona 
iruditu zitzaigun 
uztaileko 
barixaku gau 
batean aire 
librean abestea”

Aire librean eta hiru musikariren laguntzarekin eskainiko du ikuskizuna Eibarko Koro Gazteak Txaltxa Zelaian. Argazkian, abesbatza Trio Medianocherekin.

Jürgen Landak sortutako bi abesti kantatuko dituzte ikuskizunean. 
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POESIA 
EMANALDIA
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KONTUKONTZERTUA
NAITA PRODUKZIOAK

ESTAZIÑO KALEKOEN
TXUPINAZOA



SANJUANAK 202116 …eta kitto!
1193. zenbakia

JAIXAK HERRIXAK 
HERRIXANDAKO
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EIBARKO 
MUSIKA BANDA

USARTZA TXISTU TALDEA



Gazteei buruzko ikerketek adierazten dute gazte izatetik heldu izaterako 
trantsizioa oso iragankorra eta konplexua dela, eta, gizabanakoak heldutasuna, 
helburu profesionalen prestakuntza eta bizi-finkapenerako erabakiak hartzen 
dituela prozesu horretan zehar.

Gazteon 
etorkizuna 
kolokan?

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Hori dela eta, gazteek gizarte-eta familia-betebeharrak, kompromisoak eta erantzukizunak 
hartzen dituzte, alegia, autonomo izatea lortzen dute.
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JOSE LUIS MAYOZ
Lanbideko Lurralde Bulegoko 
arduraduna

“Orain itxaropen-faktorea dago, 
inoiz ez bezalako ahalegin 
publikoa baitago abian proiektu 
eraldatzaile baterako, Europatik 
bultzatua, profil berriak eta aukera 
berriak eskaintzen dituena”

ANE BASURTO
Debegesako enplegu-teknikaria

 “Goi-mailako zikloa edo 
unibertsitateko ikasketak dituzten 
langabetuei bideratutako Hazilan 
eta Hazilan Express programak 
ditugu abian, zeintzuen helburua 
konpetentzien garapena 
sustatzea den”

JAIONE FERNANDEZ
Gazte langabetua

“Gaur egun, profesionalki 
garatzen lagunduko didaten 
aukera eta erronka berrien 
bilaketa aktiboan nago, eta 
bai pertsonalki eta baita 
profesionalki ere hazteko balio 
izan dit”

EDWIN ANIBAL
Formazioan dagoen gaztea

“Ekuadorrekoa naiz eta berriki 
etorri naiz lana aurkitu eta nire 
familia mantendu ahal izateko. 
Nire asmoa lanean hasten 
naizenean denok hona etorri 
ahal izatea da”

Zer diote mahai-inguruko kideek?

Garapenek, Garapen Agen-
tzien Euskal Elkarteak, argi-
taratu berri duen 2021eko 
apirileko txosteneko datue-
tan oinarrituta esan daiteke 
momentu honetan Eibarren 
dagoen langabezia-tasa 1.621 
pertsonakoa dela, zeinetatik 
699 gizonezkoak diren eta 922 
emakumezkoak. Alegia, ain-
tzat hartuta herriko biztan-
leria aktiboa 12.740koa dela, 
langabezia-tasa %12,72 zifran 
kokatzen da.

Adinari erreparatuta, lan-
gabetuen %9,13 besterik ez da 
25 urte baino gutxiagokoa, hau 
da, 148 gazte. 25 eta 44 urte bi-
tartekoak, ordea, 702 pertsona 
dira, alegia, %43,32. 45 urtetik 
gorakoetan dago zifra altuena, 
izan ere, 771 langabetu daude,  
%47,56, hain zuzen.

Erregistratutako langabe-
zia jarduera-sektorearen ara-
bera aztertuz gero, 6 sektore 
nagusi bereizten ditu Garapen 
Agentzien Euskal Elkarteak. 

Batetik, zifra baxuena duena, 
nekazaritza edota laborantza 
sektorea, zeinek 34 langabetu 
hartzen dituen Eibarren, hau 
da, %2,1 besterik ez. Bestetik, 
Industriagintzan 287 pertsona 
daude langabezian, %17,7. Ho-
rren antzeko kopuruak ditu au-
rretiko lanik izan ez duten per-
tsona-taldeen sektoreak, izan 
ere, 284 daude inoiz ere lan 

egin ez dutenen artean, %17,5. 
Horrez gain, 76 pertsona lan-
gabetu daude eraikuntza-sek-
torean, alegia, %17,7. Azkenik, 
kopuru handiena duena da zer-
bitzugintza, 940 pertsona gel-
di dituena, %58ko zifrarekin.

Eibarko gazteen lan-egoeraz 
jarduteko, gure herriko gazte 
zein adituak bildu ditugu ba-
koitzaren ikuspuntua gertu-

tik ezagutzeko asmoz. Bate-
tik, enplegu programetan eta 
formakuntzetan parte hartu 
eta egun langabezian dagoen 
Jaione Fernandez. Bestetik, 
Lanbideko formazioa egiten 
diharduen Edwin Anibal. Ho-
rrez gain, Lanbideko Lurralde 
Bulegoko arduraduna den Jose 
Luis Mayozek oro har gazteen 
egoera zein den azalduko digu. 
Azkenik, Debegesako enplegu 
teknikaria, Ane Basurto, zei-
nek formazioak eta bestelako 
ekimenak kudeatzen dituen 
enpleagarritasuna sustatze-
ko asmoz.

Gazteen lan-prekarietatea
Gazteen arteko enplegu preka-
rioa duela urte asko sartu zen 
gure herrialdeko lan-merka-
tuan eta izugarrizko oztopoa da 
gazteen hazkunde pertsonala 
zein profesionala garatzeko 
orduan. Hori dela eta, egungo 
gazteek, millennials eta cen-
tennials moduan ezagutzen 

“Nork bere 
espezialitateko 
ezagutzak 
etengabean 
landu beharko 
lituzkeela 
pentsatzen dut” 
Ane

“Osasun-arriskutik 
eratorritako 
egoerak zaildu 
egin du enplegua 
bilatzea eta 
mugimendu 
ekonomikoa” 
Jaione
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direnek, dituzten itxaropenak 
errotik aldatu dira. Zergatik 
iritsi gara egoera honetara? 
Zein erantzukizun dute aurre-
ko belaunaldiek? Nola hobetu 
daiteke egoera?

Lan-merkatuko segurtasun 
faltak prekarietatera eraman 
ditu gazteak, alegia, beltzean 
lan egitera, pobreziaren mu-
garen azpitik dauden soldatak 
jasotzera eta baita sorterritik 
kanpora migratzera ere. 

Jose Luis Mayozek ziurta-
tzen du arazo horren atzean 
“kontratazio mota ezberdinak 
ahalbidetzen dituen lege-espa-
rrua” dagoela, eta momentu 
honetan esparru hori “Espai-
niako Gobernuen eta gizarte-
eragileen aldetik berrikusten” 
ari dela. Eta honela gehitu du 
arduradunak: “Nolanahi ere, 
Lan Ikuskaritza ahalegin han-
dia egiten ari da, eta, Euskadiri 
dagokionez, duela lau urte hasi 
ziren kanpaina espezifikoak 
egiten iruzurrezko kontrata-
zio-moduen aurka. Hartara, 
dagoeneko 20.000 kontratu 
erregularizatzea lortu dute. 
Egun, kontratu horiek aldi 
baterakoak izan beharrean, 
finkoak dira”.

Arazo horri egungo pande-
mia-egoera gehitzen zaiola-
koan dago Jaione Fernandez, 
izan ere, eibartarraren ustez: 
“osasun-arriskutik eratorrita-
ko egoerak zaildu egin du en-
plegua bilatzea eta mugimen-
du ekonomikoa. Gaur egun bizi 
dugun ezohiko egoerak talen-
tu berriak kontratatzea zail-
du du”. Hala ere, itxaropentsu 
ikusten du egoera eta honakoa 
erantsi du: “mundu mailako 
egoera triste hau amaitzen ari 
den itxaropea daukat, beraz, 
baikorrak izan gaitezen eta 
itxaropenez bete gaitezen ma-
kroekonomia aktibatu dadin”.

2021.urtean 950 eurokoa 
da Euskadiko lanbide arte-
ko gutxieneko soldata, baina 
aintzat hartuta gazteen artean 
askok eta askok ez dutela ino-
lako kontratupean lan egiten, 
egoera are okerragoa da. 25 ur-
tetik beherakoen kopuru han-
di batek bizirauteko bestelako 
diru-sarrera batzuetara jotzen 

du: dirulaguntza publikoak, 
gurasoen laguntza, ezkutuko 
ekonomia, tabernetako zerbi-
tzari lanak, haur eta zaharren 
zaintza, garbiketak...

Kontratua dutenen artean 
ere baldintzak oso prekarioak 
dira zenbaitetan, izan ere, gero 
eta ohikoagoa da enpresek 
“formazio kontratuak”, “be-
kaldiak”... eta mota horieta-

ko kontratuak egitea gazteen 
artean, hilean 500 euro baino 
gutxiagoren truke. Gainera, ez 
dute gizarte segurantzan koti-
zatzeko modurik eta, gehiene-
tan, aldi baterako kontratuak 
izan ohi dira. Hori horrela dela 
ziurtatzen dute Lanbideko bu-
legotik: “Aurreko krisialditik 
daramagun egiturazko defi-
zit bat dago, gazteak baitira, 

gehienbat, aldi baterako kon-
tratuak izaten dituztenak eta 
horregatik dira krisialdietatik 
irteten lehenak. Zuzendu beha-
rreko arazoa da hori, besteak 
beste, gazteek beren bizimodu 
autonomoei eutsi ahal izateko 
egonkortasuna eskainiz. Hori 
beharrezkoa bihurtu behar da 
enpresentzat, gazteengan in-
bertitzea enpresa-proiektuen 
etorkizunean inbertitzea de-
lako”.

Formazioan dago gakoa
Gure protagonisten artean asko 
errepikatu da etengabeko for-
mazioan edo ikaskuntzan da-
goela gakoa. Ekuadortarrak 
ere honela diosku: “Herrialde 
honetara prestakuntza jasotze-
ra etorri naiz, uste baitut ikas-
ketarik gabe ez dagoela lanik. 
Lanbideko ikastaroa amaitu 
bezain pronto horrekin zeriku-
sia duen lanposturen bat izan-
go dudala uste dut”. Horren 
harira, Ane Basurtok, enple-
gu-teknikariak,  azpimarratu 
du nork bere espezialitateko 
ezagutzak etengabean landu 
beharko lituzkeela, eta horre-
tarako, “konpetentzien gara-
pena bultzatzen duten Hazilan 
eta Hazilan Express progra-
mak” dituztela abian. Ildo ho-
rretatik, Jaionek ziurtatzen du 
oso lagungarria izan ziola ho-
rrelako enplegu-programetan 
parte hartzea, izan ere, “lana 
bilatzeko orduan laguntza es-
kaintzeaz gain, elkarrizkete-
tan erantzun zuzena emateko 
aholkuak eman dizkidate”.

Ondorioak
Azken urteetako datuen emai-
tzak baliagarriak izan daitezke 
gazteen lan-baldintzak hobe-
tzeko kontuan har daitezkeen 
enplegu-politikak eta -propo-
samenak planteatzeko. Horre-
la, krisi ekonomikoko egoera 
batean, Euskal Herriko gaz-
teen enpleguaren arloko po-
litika eragile ekonomiko eta 
sozialen arteko adostasuna 
bilatzera bideratu daiteke, 
enplegu hori sustatuko duen 
estrategia eraginkor eta zen-
tzuzko bat diseinatzeko oina-
rri gisa. 

“Euskadin duela 
lau urte hasi 
ziren kanpaina 
espezifikoak 
egiten iruzurrezko 
kontratazio-
moduen aurka” 
Jose Luis

“Herrialde 
honetara 
prestakuntza 
jasotzera etorri 
naiz, uste baitut 
ikasketarik gabe 
ez dagoela lanik” 
Edwin
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Zein gomendio ematen dituzte?

“Lanbiden aukera 
anitzak eskaintzen ditugu 
formakuntza aldetik ere. 

Ez utzi inoiz prestakuntza 
jasotzeari; izan ere, 

etorkizuneko aukeren gakoa, 
zalantzarik gabe, etengabeko 

ikaskuntza izango da”

“Batetik, komenigarria 
da lan-merkatuarekin 
harremanetan egotea 

(hautagaitza aurkeztu, 
lan bilatzaileetan izena 
eman...), eta, bestetik, 

inguruko enpresekin hartu-
emana sortzea, zure profila 

ezagutzera emateko”

“Ikasi, gustuko duzun 
horretan trebatu. Izan zaitez 

originala, sortzailea eta 
taldekide ona. Prestakuntza 

da, zalantzarik gabe, zure 
helburu profesionalak 

lortzera eramango zaituena. 
Inbertitu zugan”

“Prestakuntza-aukerak 
aprobetxatu behar dira. 

Espainiak eta Euskal 
Herriak aukera asko 

ditu horretarako, eta nik 
esperientziaz badakit, beste 

herrialde batzuek ez dituztela 
horrelakoak eskaintzen”

JOSE LUIS MAYOZ

ANE BASURTO

JAIONE FERNANDEZ

EDWIN ANIBAL
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LIZARRAKO DULTZAINEROAK 
ETA AURTENGO OMENDUAK
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SORBAK 
BEDEINKATZEN

SAN JUAN  
KONTZERTUA
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SOKA-DANTZA
KEZKA DANTZA TALDEA
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KALE 
ANTZERKIA

KLARIONA
TAILERRA
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OILAR-BORROKA
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>>> Ekainaren 19 eta 20ko aste-
buruan 17 laguneko taldea ani-
matu zen “aspaldiko partez” Pi-
rinioetako mendiez gozatzera 
eta txangoa antolatu zutenak 
pozik daude “taldea azken al-
diotako gazteena eta pareki-
deena izan zelako”. Asteburu 
osorako eguraldi ezegonkorra 
iragarrita zegoenez, bi eguneta-
rako planak zertxobait egokitu 
behar izan zituzten ekaitz arris-
kuak ekiditeko. Lehenengo egu-
nean, igoerako ibilbidea apur 
bat laburtuta, Pico de Anayet 
eta Vértice de Anayet mendiak 
igo zituzten. Egunak aterri eutsi 
bazion ere, bazkalorduan, Por-
taletera iristearekin batera, hasi 
zen euri zaparrada. “Gau osoan 
zehar jasandako ekaitzak eta 

eguraldi petralak jarraitzen zue-
la ikusirik”, bigarren egunean, 
Garmo Negrora igo beharrean, 
ondorengo ibilaldia burutu zu-
ten: Casa de Piedra aterpetxea 

- Ibon de Arnales - Bachimaña 
aterpetxea - Ibones azules - 
Baños de Panticosa. Eguraldiak 
eguraldi, Piriniotan igarotako bi 
egunetan “paisaia ikusgarriak 

bistaratzeko aukera” izan zu-
ten. Hemendik aurrerakoa ikusi 
behar, baina “ondo bidean, uz-
tailean egutegian aurreikusita-
ko irteerekin jarraituko dugu”.

Deporreko mendizaleek lehen irteera egin dute Pirinioetara

Mayo eta Dominguez txakurkros denboraldia prestatzen
>>> Udazkenera arte txakur-
kros lehiaketarik ez badago 
ere, Eibarko bikotea burube-
larri dabil sasoi horretarako 
prestatzen. Horrela, aurrekoan 
Atarrabia Trail Lasterketan 
hartu zuten parte Nafarroako 
herri horretan, bikote mixto 
modalitatean, 26 kilometro 
eta 1.700m+ ibilbideari jarrai-
tuz. Andoni Mayo eta Sonia 

Dominguezen azken denbo-
ra 4:47:50ekoa izan zen eta 
zazpigarren postuan sailkatu 
ziren Soniarentzat debuta zen 
proban. Hurrengoko erronka 
uztailaren 3an izango dute, La-
bastida herrian jokatuko den 
proban. Pandemiaren aurretik 
lortutako emaitzak berresteko 
asmoarekin dihardute  eibarta-
rrak prestaketa lanetan.

>>> Udalaren errekonozimen-
dua ere jaso du Eibartarrak fo-
ball taldeak 30 urte bete dituen 
honetan. Aitor Campos kluba-
ren ordezkariak dioenez, “ome-
naldia merezi dute bizi dugun 
egoeran gugan konfiantza jarri 
dutenek, izan zitzaketen bel-
durrak baztertuta”. Azkenean 
jokalari federatuek aukera izan 
badute ere ligetan parte har-
tzeko, ez da gauza bera gertatu 
txikienen kasuan, “infantilek 
lau hilabetetan seiko burbuile-
tan entrenatu badute ere, ezin 
izan dutelako lehiatu”. Hurren-
go denboraldian txapelketak 

normaltasunez jokatu ahal 
izango dituztelakoan, Eibarta-
rrak-en hasi dira taldeak egitu-
ratzen: “Gure asmoa da alebin 

(2010-11), infantil (2008-09) 
eta kadeteen (2006-07) talde 
bana osatzea eta jubeniletako 
(2003-05) bi, Erregionaleko 

talde nagusiarekin batera”. In-
teresatuek 629181346 telefono 
zenbakira deitu edo aitorhei-
neken@gmail.com helbidera 
idatzi dezakete. 32.000 euroko 
aurrekontua du taldeak denbo-
raldirako eta 230 euroko kuota 
du ezarrita, “hor erropa, fitxak, 
azterketa medikoak, materiala 
(petoak, ate txikiak...) eta epai-
leak ordaintzeko gastuei aurre 
egiteko”. Entrenatzaileei eta 
euren denbora librean lagun-
tzen dihardutenei eskertuta 
daude zuzendaritzan, “joka-
larien gurasoek izan duten ja-
rrerari bezala”. 

Eibartarrak kluba, hiru hamarkadek bultzatutako bidetik

Gazteenen taldeak ezin izan du lehiatu azken denboraldian.
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>>> Jose Corpas eta Oscar Siel-
va jokalari berriak aurkeztu zi-
tuen aurreko astean, Amaia Go-
rostiza presidentearekin eta 
Cesar Palacios kirol zuzenda-
riarekin  Ipuruan eman zuten 
prentsaurrekoan. Biek ere go-
lak sartzeko erraztasuna eraku-
tsi zuten azken denboraldian 2. 
Mailan jokatutako partidue-
tan eta, Eibar FT-k kamuts jar-
dun duenez arlo horretan azken 
denboraldian, bien artean es-
kuratutako 22 golen beharra 
izango du hurrengoan. Jaengo 
hegaleko erdilariak 12 gol sartu 

ditu Almeriarekin eta 10 lortu 
zituen Ponferradinan jokatu 
duen Oloteko erdilariak. Eibar 
FT-k bien klausulak ordaindu 
behar izan ditu fitxatzeko eta 
hiru denboraldirako kontra-
tuak sinatu dituzte, 2024ko 
ekainera arte. Fitxaketa horien 
aurretik klubak beste bi urtera-
ko berritu zuen Anartz Arbilla 
atzelariarekin orain arte lotu-
tako kontratua. Beste batzuen 
(Enrich, Inui, Cote) jarraipena 
taldean zalantzan badago ere, 
argi dago taldeak beste itxura 
bat izango duela.

Eibar FT-k denboraldi berrirako lehen fitxaketak aurkeztu ditu

>>> Espainiako Txapelketa-
ko La Rioja triatloian maila 
handiko kirolariak izan ziren 
parte hartzen Ebro ibaian jo-
katutako 1.900 metroko ige-
riketa proban, Errioxako ko-
munitatearen zati handi bat 
zeharkatzen 80 kilometroko 
lasterketan eta, azkenik, an-
txintxiketan egin beharreko 
20 kilometroak osatuz. Proba 
gogorra benetan aurrean izan 
zutena parte-hartzaileek eta, 
750 inguru atera baziren, 572 
besterik ez ziren helmugara-
tu; emakumezkoan ere inoiz 

baino gehiago izan ziren, 75 
triatleta. Jaz Eibarko lau ordez-
kariek proba amaitu zuten eta, 
gainera, Joseba Mikel Ortega 
Agote bere adin taldeko onena 
izan zen (256. postuan sailkatu 
zen, 4:50:55 denborarekin). 
Aurrea hartu zioten Joseba Ta-
mayok (74. postuan, 4:21:17 
denborarekin) eta justu bere 
aurretik sartu zen Alex Higue-
rasek (255. postuan, 4:50:33) 
eta atzetik sartu zen Gonzalo 
Saez (275. postuan, 4:53:04); 
guztiak, ikusten denez, lehen 
erdialdearen barruan.

Jaz Eibar Triatloiko lau ausart 
Logroñon 750 atleten artean

Logroñon parte hartu zutenek ia bost ordu behar izan zuten proba egiteko.

Corpas eta Sielva euren ibilbidean aurrera egiteko itxaropenarekin datoz.

>>> Txapelketa horretan Ipu-
rua klubeko 15 gimnasta izan 
ziren parte hartzen eta ia beste 
hainbeste domina irabazi zi-
tuzten. Aipatutako 11 domine-
tik hamar banakako mailakoak 
izan ziren eta bestea taldeka-
koa. Nahia Zenarruzabeitiak 
urrezkoa jantzi bazuen lepoan 
jubenil A mailan pilotarekin 
egindako ariketari esker, Ei-
barko kadeteek podiuma osatu 
zuten aparatuen arloan: maze-
kin Nahia San Martinentzat 

izan zen urrezkoa, June Txu-
rrukarentzat zilarrezkoa eta 
Andrea Aldalurrentzat bron-
tzea. Azken horrek brontzez-
koa irabazi zuen aroarekin 
ere eta, kadete B-ren mailan, 
Nahia San Martinek eta Ele-
ne Lazpitak osatutako taldeak 
Euskadiko txapela jantzi zuen. 
Taldekako modalitateetan Ipu-
ruak bi ordezkari izan zituen 
eta, euretako batek brontzea 
eskuratu bazuen, bestea seiga-
rren postuan geratu zen.

11 domina lortu zituzten 
Ipuruako gimnastek amateur 
mailako Euskadiko txapelketan

Eibarko kadeteek podiuma osatu zuten aparatuen arloan, mazekin.



32 …eta kitto!
1193. zenbakia

EIBAR KLISK BATEAN

LEHENGO SANJUANAK GOGOAN. MALEN JAINAGA
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Datorren martitzenean 
abiatuko da Arrate Kul-
tur Elkarteak edizio ho-

netarako prestatutako egita-
raua. Programazio bikoitza 
izango du egun horretakoak, 
gaueko 22:30ean hasita. Lehe-
nengo “Izanik” 30 minutuko 
zuzeneko filma eskainiko dute. 
Grama Kolektiboak sortutako 
produktua da eta Blanca Orti-
ga, Jatsu Argarate eta Maialen 
Belaustegi dira egileak. Zuzene-
ko soinua izango duen lanean 
“gailu analogiko eta digitalez 
osatutako instalazio baten bi-
dez, ikus-entzunezko paisaia 
esperimental hedatu bat akti-
batzen du; eta gure oroitzape-
nen erregistroaren inguruko 
hausnarketa proposatzen du”. 
Eta jarraian, beste 30 minutu 
iraungo duen bigarren saioan, 
Florinez 14:30 taldearen dia-
poramak izango ditugu pro-
tagonista. Hor Irantzu Barrio, 
Amagoia Arana, Rafael Ra-
mirez-Escudero, Udaberrian 
Petrikor, Txema Sheen, Santi 
Laespada eta Alberto Cimarro-
ren lanak ikusi ahal izango dira, 
guztiak ere Florines Bilboko 

Black Kamera argazkigintza 
eskolako partaideak. Ikusiko 
ditugun diaporametan askota-
riko gaiak jorratu dituzte, “ba-
tzuk pandemia aurretiko lane-
tan eta beste batzuk pandemia 
betean egindakoak”. 

Eguaztenekoa, uztailaren 
7koa, “Aurrera egin badugu” 
47 minutuko dokumentalaren 
inguruan jardungo du eta sola-
saldi batekin hasiko da gaueko 
22:00etan, handik ordu erdira, 
22:30ean, proiekzioari ekite-
ko. Solasaldian Ana Mari Aris-
tondo, Oihane Etxebarrieta eta 
Elisabeth Olaskoaga proiektu-
ko kideek hartuko dute parte. 
Julen Hernandez kazetariak 

zuzendutako dokumentalean, 
bestalde, elkarrizketa formatu-
ko solasaldiak dira nagusi Hon-

darribiko Jaizkibel Konpainia-
ren inguruko piezan, “aurrera 
egin badugu, berdintasunaren 
aldeko borrokalariei esker izan 
delako”.  Konpainiako kide di-
ren Arantxa Urretabizkaia, Jai-
me Altuna eta Oihana Etxeba-
rrieta kapitainarekin batera, 
Garbiñe Biurrun epailea, Kat-
talin Miner kazetaria eta Itziar 
Ituño aktorea izango dira par-
te hartzen, “ikuspuntu zabal, 
askotarikoak eta desberdinak 
eskaintzeko”.

Bertso trama goizago
Uztailaren 8an, eguena, amai-
tuko da aurtengo edizioa arra-
tsaldeko 20:00etan hasiko den 
“Post-” bertso tramarekin. 
Ordubeteko iraupena izango 
du eta bertan lau bertsolarik 
hartuko dute parte: Eli Pagola, 
Amaia Iturriotz, Maider Arre-
gi eta Eibarko Jokin Bergarak.  
“Post-moderno, post-gatazka, 
post-bertso arokoak gara gu, 
eta betaurreko horietatik be-
giratuko diogu munduari; beti 
erortzen ari den, baina sekula 
lur hartzen ez duen belaunal-
diaren azaletik”. 

6an, “Izanik” eta 
diaporamak; 
7an, “Aurrera 
egin badugu” 
solasaldia eta 
dokumentala;  
eta 8an, “Post-” 
bertso trama

Ikus-entzunezkoen edizio berria 
San Andres klaustroan

Iazko “derrigorrezko lapsusa” alde batera lagata, oraingoan berriro eutsi diote Arrate Kultur Elkartekoek uztailaren 
hasierarekin ohikoa bihurtu den Ikus-entzunezkoen Asteari. Datorren asteko martitzenetik eguenera arte izango dira 
proiekzioak San Andres parrokiako klaustroan, lehenengo bi kasuetan gauez eta hirugarrenean pixka bat lehenago, 

arratsaldeko 20:00etan, hasita. Aukera polita, beraz, udako gau horietaz gozatzeko. 

Jokin Bergara, Eli Pagola, Amaia Iturriotz eta Maider Arregi.
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DENBORAPASAK
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DENBORAPASAK



36 …eta kitto!
1193. zenbakia

ZERBITZUAK

• Juantxo Ormazabal Larramendi. 85 urte. 2021-6-17.
• Jose Antonio Bastida Juaristi. 74 urte. 2021-6-17.
• Aitor Lizarralde Gorriti. 56 urte. 2021-6-18.
• Jose Antonio Zabaleta Etxaniz. 78 urte. 2021-6-22.
• Maria Dolores Agirre Lasa. 90 urte. 2021-6-23.
• Angel Robles Gomez. 92 urte. 2021-6-24.
• Mariano Garay Hinojal. 63 urte. 2021-6-24.
• Felicitas Etxeberria Narbaiza. 86 urte. 2021-6-25.
• Jose Alberto Barruetabeña Moreno. 62 urte. 2021-6-26.

Hildakoak

• Luna Corredera Falcon. 2021-6-10.
• Solaiman Afansiou. 2021-6-12.
• Lander Aranberri De Paula. 2021-6-13.
• Mara Castaño Ostiategi. 2021-6-13.
• Eren Herreo Ruiz. 2021-6-16.
• Ahmed El Bouadli. 2021-6-20.

Jaiotakoak

MARTITZENA 29
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

EGUAZTENA 30
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 1
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

BARIXAKUA 2
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

DOMEKA 4
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 5
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

MARTITZENA 6
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUAZTENA 7
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUENA 8
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

BARIXAKUA 9
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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
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ZORION AGURRAK

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 hartukoZorion-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

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Ongi etorri, LUKEN! 
Irrikitan zurekin 
egoteko! Patxo 
haundi bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, Xabi, Ane eta 
Mararen partez.

Zorionak, LUKA, 
hillaren 24an 4 urte 
bete zenduazen-eta. 
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, zure 
arreba Noa eta Danel 
eta Aner lehengusuen 
partez.

Zorionak, ARKAITZ,  
25 urte bete 
zenduazen domekan. 
Harixa ez dadilla 
eten, mende laurdena 
ez da ezer! Besarkada 
bat!

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

IKUS-ENTZUNEZKOAK SAN ANDRES KLAUSTROA 
UZTAILAK 8

• Arratsaldez: 20:00

“Post-” bertso-trama
Pagola, Iturriotz, Arregi eta Bergara

UZTAILAK 6
• Gauez: 22:30

“Izanik”
Grama Kolektiboa

UZTAILAK 6
• Gauez: 23:00

Diaporamak
Florines 14:30 taldea

UZTAILAK 7
• Gauez: 22:00 (solasaldia)
• 22:30 (proiekzioa)

“Aurrera egin badugu”
Julen Hernandez

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak gure etxeko BI SORGINTXUoi, uztaillaren 
3an 7 urte beteko dozuez-eta. Musutxuek zuen 
famelixakuen partez.

Zorionak, LUKEN (uztaillaren 
8xan 6 urte) eta tia SILBIA 
(uztaillaren 1ian 46 urte)! Ondo-
ondo ospatu urtebetetziak. 
Musu haundi bana famelixa eta 
lagunen partez.
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MERKEKITTO

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.

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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 Sallabenten (Ermua).                  
3 logela, egongela, sukaldea eta ko-
muna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bis-
ta ederrak. Dena kanpora begira. . Tel. 
605711422

1.2. Errentan
 • Apartamentua alokatzen dut Alco-
cebren (Castello - Playa Romanatik 
50 metrora) 4-5 lagunentzat uztai-
laren 24tik 31ra. Egongela bikoitza, 
egongela-jangela (2 plazako sofa-
ohearekin), sukalde guztiz ekipatua, 
komuna eta terraza. Ohe-erropa guz-
tientzat. Astearen prezioa: 650 euro. 
Tel. 634799885. 

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Txabola traspasatzen da Eibarren. Sar-
bide onarekin. Tel 649258913. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko asteburuetan, interna... Umeak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
658398474.

 • Gizona eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Orduka. Baita gauez ere. Tel. 
679912841.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko eta klase partiku-
larrak emateko. Tel. 639434668.

 • Elgoibarko neska euskalduna es-
kaintzen da udaldian umeak zain-
tzeko. Haur Hezkuntza ikasitakoa. 
Tel. 689618820.

 • Gizona eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel. 
679912841.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel. 
641821288.

 • Emakumea eskaintzen da edozein lan 
egiteko. Tel. 631611201.Emakumea 
eskaintzen da nagusiak edo umeak 
zaintzeko eta garbiketa lanak egite-
ko. Tel. 631342098.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
zainketarako eta etxeko lanak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Autoare-
kin. Tel. 657794652.

 • Neska eskaintzen da umeak zaintze-
ko eta tabernan lan egiteko. Sukal-
daritza tituluarekin. Tel. 617975210 
eta 663723231.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukalde-laguntzaile moduan 
eta garbiketak (pegora, etxeak...) egi-
teko. Tel. 632237151.

 • Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Baita gauez ere. Tel. 
602626166. 

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Inter-
na. Tel. 643584198.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta umeak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 655094780.

 • Emakumea eskaintzen nagusiak zain-
tzeko. Lau urtetako esperientzia. Tel. 
602026492.

4.2. Langile bila
 • Kamarera/oa behar da Cervecería Trin-
kete tabernan. Curriculumak tabernan 
bertan laga daitezke. 

 • Kamarera/o behar da jornada osora-
ko. Bidali curriculuma: eibarkafe@
gmail.com

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
 • Ingeles irakaslea behar da Elgoibar-
ko akademia batean. Tel. 667261248.

5.2. Eskaintzak
 • Matematika, Fisika eta Kimikako es-
kola 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 ego-
kituak. 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. Bi-
selatutako kristalezkoa eta bi altue-
rakoa. Zuri koloreduna. Oso merke. 
Tel. 606882043.

 • Autoan bizikleta eramateko traman-
kulua -Thule 530-, inoiz erabili gabe 
(35 euro); inprimagailurako tintak, HP 
363 markakoak, kolorezko 11 kartutxo 
eta bi beltzak, (50 euro); eta 47 hazbe-
teko pantaila, OKI markakoa, ia berria, 
(20 euro) salgai. Tel. 688861979. Alaitz. 






