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PLAZARIK DESIRATUENA

MARTXAN IKUSTEKO UNEA IRITSI DA

Eskutitzak

Astean esanak

Eskerrik asko Osakidetzako lankide guztiei

“Ba al zenekiten Afrikan, nahiz eta hara txerto gutxi heldu, gaitzaren intzidentzia-tasa oso txikia dela (132.000 hildako, horietako
ia erdiak Hego Afrikan; Europan 1.100.000 hil diren bitartean,
proportzioan hamabost aldiz gehiago), eta hala ere G7koen goibiltzarraren erabaki nagusia hirugarren mundura mila milioi dosi
bidaltzea izan dela? Eta Txile dela Israelen ondoren txerto gehien
jarri duen herrialdea (%56 dosi biak hartuta eta %73 gutxienez bat,
ekainaren erdialdean) eta, hala ere, izurritea kontrolik gabe dabilela? Zifra ofizialen arabera, 7.000 positibo egunero, 3.500 hildako
inguru azken hilabetean, ospitaleak lepo eta populazio gehiena
konfinatuta? Europako hedabideetan nekez irakurriko da horretaz
ezer, bistan dago zergatik”.

Bene-benetan eskertzen dizuet, bihotz-bihotzez, Eibarko Ospitaleko
bigarren solairuko nire lankide guztiei (doktorea, erizainak, laguntzaileak, zeladoreak...) gure amari eskaini diozuen arretarengatik eta,
egunak joan egunak etorri, ezin hobeto zaindu duzuelako. Eskerrik
asko, lan zoragarria egin duzue-eta.
Amaia Beitia Etxeberria

JUAN MARTIN ELEXPURU, idazlea

Oharra
Datorren asteko barixakuan (uztailaren 23an) ikasturteko azken alea
kaleratuko dugu. Hurrengokoa, udako oporretatik bueltan, irailaren
7an aterako dugu.
Erredakzioa

“Batzuek leherketa kolektibo baten gisara irudikatzen zuten musukoa eranzteko momentua. Baina, lehenengo aukeran, gehienek
jantzia zeramaten zorioneko musukoa. Hirutik bik, aise. Nabardurarik ez, gainera, adinaren edo sexuaren aldetik. Ni neroni, musukas kaleratzeagatik ere, tapakia itzuli nion azkenik neure buruari,
errezeloak hartuta burugabeegi jokatzen ari ez ote nintzen. Preso
ohiak gara, kartzelaldi luze baten ondotik presondegiko epelera
nahi genukeenak. Sakon sustraitu zaigu beldurra. Ez dugu ito nahi
ibai ertzera ailegatzeko puntuan gaudela. Luzerako dugu urte eta
erdi zital honek utzi digun orbana”.
AINGERU EPALTZA, idazlea

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
NESKA KOSKOR.- Ume eme nahiko hazia. “Bialdirazu neska-koskorra sagar batzuk emon deixorazen”.

NESKA-LAGUNTZA.- Kortejatzea, neskari etxera laguntzea, ligatzea. “Neska-laguntzan makiña
bat ibillittakua izan zuan zuen osaba”.
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Organoaren konponketaren
%90 ordainduko du Udalak
>>> Uztailean ordainduko du Eibarko Udalak San Andres elizako
organoa zaharberritzeko konprometitutako zatiaren %90a. Azken
hilabeteotan, Udaleko Kultura Saila lanean aritu da akordioa ixteko eta, aldi berean, inplikatutako alderdiekin bildu da: “Proiektuari ekiteko gestioak eta izapideak errazteko lanean aritu gara,
bere momentuan hitz eman genuen bezala. Etengabe aritu gara
beharrean, akordioa zehazteko”, adierazi du Patxi Lejardi Kulturako zinegotziak. San Andres Elizaren organoa zaharberritzeko
kostua 140.000 euro ingurukoa da eta, horren ordainketarako
sinatu zuten akordioaren arabera, zaharberritzearen %50 Foru
Aldundiak ordainduko du, Udalak %25 eta gainerako %25a Elizak
(dirua biltzeko kanpaina baten bidez eskuratutako dohaintzekin).

“Euskeraz Primeran!”
antzara-jokoa eramango
du …eta kitto!-k udako
merkealdien azokara
>>> Euskararen erabilera sustatzea helburu duen “Euskeraz
Primeran!” egitasmoa berriz
ere kalera aterako du …eta kitto! Euskara Elkarteak. Arduradunek diotenez, “helburua
euskararen erabilera sustatzea
da, bereziki kale giroan, hau da,
merkataritza eta ostalaritza alorrean”, eta horretarako aukera
bikaina izango dute datorren
astean egingo den udako merkealdien azokan.
Kasu honetan, dendari, tabernari zein bezeroen jokabidea erabakiorra da. Izan ere,
hasierako hitza euskaraz eginez
ondorengo elkarrizketa guztia
euskaraz izateko aukerak biderkatu egiten dira. Konpromiso

txikia bada ere, erabileran aurrerapausu handiak ahalbideratzen dituen portaera da.
Antolatzaileen berbetan, “horixe izango da, hain zuzen ere,
udako merkealdien azokan …
eta kitto!-ko dinamizatzaileok
proposatuko dieguna. Antzara-jokoa eramango dugu eta,
Euskeraz Primeran!-eko irudia
duten laukitxoan jausiz gero,
euskarari lotutako konpromisoren bat hartzea proposatuko diegu jokatzera animatzen
direnei: tabernetan euskaraz
eskatzea, mezuak euskaraz bidaltzea, euskaraz irakurtzea…”.
Konpromisoa hartzen dutenek,
gainera, “Euskaraz Primeran!”
erosketetarako poltsa eramango dute opari.

Gauerditik 06:00etara ezin da
bizikideak ez direnekin kalean egon
>>> LABI instituzionalak bizikideak ez diren pertsonen
topaketak kalean 00:00etatik
06:00etara galaraztea erabaki
zuen eguazten arratsaldean.
Neurri horrekin parkeetan,
plazetan eta bestelako eremu
publikoetan gertatzen ari diren
jende pilaketak saihestu nahi
dituzte. Hala ere, pertsonen
zirkulazioa ez dago debekatuta eta, beraz, posible izango da
ordu horietan eremu horietatik
igarotzea. Neurria gaur bertan
(uztailak 16) sartuko da indarrean.
LABIk eguazten goizean egin
zuen bilera eta, orain arteko
neurriei eusteko erabakia hartzeaz gain, beste bi neurri berri

onartu ditu, botilioiak eta festak
saihesteko asmoz. Dekretuaren
arabera, udalen edo horretarako eskumena duten erakundeen ardura izango da gauerditik aurrera jendea pilatzea
galarazita egongo den eremuak
zeintzuk diren zehaztea.

Murchanteko hilketa matxista
gaitzesteko Udalaren adierazpena
>>> Eibarko Udalak bere gaitzespen irmoena azaldu du
aurreko astean Nafarroako
Murchante udalerrian gertatu zen Gasteizko emakumearen
hilketa matxistaren aurrean.
Udalak elkartasuna adierazi
nahi die biktimaren senideei
eta hurbilekoei. Horrekin ba-

tera, gogorarazten du heriotzek
emakumeenganako indarkeriaren arazoaren alderdi bat
baino ez dutela erakusten, “izan
ere, egoera hori emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasunean sortzen da. Horrelakoak
giza eskubideen urraketa larri
eta onartezinak dira”.
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Ipuruako kirolgune berriaren
diseinuan lanean ari da Udala

Hezkuntza teknikari baten premia
dagoela uste du EH Bilduk
>>> EH Bilduk Udal Hezkuntza teknikari baten beharraz
ohartarazi du: “Ia 28.000 biztanle dituen Eibar bezalako
udalerri batek Udal Hezkuntza teknikaririk ez izatea sinestezina da. 2011an desagarrarazi
zuen PSEk Hezkuntza teknikariaren figura udalean. 10 urteko
hutsunea eta gero, EH Bilduren ustez ordua da teknikari
garrantzitsu hori berreskuratzeko”. Teknikariaren figura
desagertu zenetik udalak egiten
duen hezkuntzaren kudeaketa
“eskoletan egiten diren obra
txikietara” mugatu dela diote

eta pentsatzen dute badela hori
aldatzeko garaia: “Eskoletako beharrak obretatik harago
doaz eta ez dago profesionalik
behar horietan arreta jarri eta
laguntzeko. Eskolaz kanpoko
jardueretan lagundu, eskola
maparen nondik norakoak jarraitu edo herriko hezkuntza
komunitate anitza dinamizatu
ahal izateko profesional baten
beharra gero eta handiagoa dela
uste du dugu”.
Horregatik, egindako azken
Plenoan, Hezkuntza teknikari
bat kontratatzeko premia dagoela gogorarazi zuen Bilduk.

>>> Orain dela egun batzuk
aditzera eman dutenez, Udala lanean ari da dagoeneko
Ipuruako gune berriaren diseinuan. Kirolgune berrian,
batetik, lehendik dauden instalazioak (Ipurua I) egongo
dira, behar bezala berriztuta
eta eguneratuta. Eta, bestetik,
kirol-eraikin bat egongo da
(Ipurua II). Bi espazio horiek
osagarriak izango dira, eibartarrei kirol zerbitzuen eskaintza askotariko eta indartsu bat
emateko xedez. Ipurua II eraikin berria Santa Ines kaleko
komentuan zegoen partzelan
kokatuko da. Lursailak 7.000

metro koadro ditu eta hasierako asmoa da espazio akuatiko
berri bat egitea, 4 igerilekuz
osatua (Ipuruako kiroldegiak
duenaren halako bi), eta hainbat gela izango dituena: tonifikazioa, luzaketak, aerobika,
spinninga edota antzekoak, eta
zehazteko dauden beste gela
batzuk. Ipurua I guneari dagokionez, Ipurua IIra pasatuko
diren kirol-disziplinetako espazioak, hala nola igerilekuak,
kirol disziplina berriak jartzera
edo daudenak osatzera bideratuko dira, kirol federatuko
jarduera eta entrenamenduei
leku gehiago eginez.
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Marruko gerrillariaren balentriak
marrazki bidez kontatuta

Debabarrena Integra - Bat
Eginez programaren 16.
edizioa antolatu du Armeria
Eskolako Elkarteak
>>> Baztertze egoeran daudenei zuzenduta dagoen Debabarrena
Integra – Bat Eginez programaren 16. edizioa antolatu du Armeria
Eskolako Elkarteak 2021-2022 ikasturtera begira. Programak bi
fase izango ditu: lehena egin eta gero, 1. mailako Profesionaltasun
Ziurtagiria egiteko aukera izango dute parte-hartzaileek.
Debabarrena Integra – Bat Eginez programaren lehen fasean
gaztelera intentsiboa eta konpetentzia matematikoak irakatsiko
dira, 189 ordutan, Eibarko EPAn, irailaren 16tik urtarrilaren 27ra
arte. Fase hori gainditzen dutenek, bigarren fasean parte hartu
ahalko dute. Aurten berrikuntza bat sartu dute fase honetan eta,
horri esker, euskarazko ulermen saio batzuk eskainiko dituzte.
Soziolinguistika Klusterrak 2010etik kudeatzen duen Aldahitz
Ikerketa proiektuaren baitan sortu da Uler-saioak metodologia.
Aurten proba piloto batzuk ipiniko dituzte martxan eta horietako
bat Debabarrena Integra programako ikasleekin egingo da. Helburua euskarazko ahozko ulermenean oinarrizko maila eskuratzea
da eta, horrela, integrazio soziala erraztea litzateke.
Bigarren fasean, FMEE0108 Fabrikazio Mekaniko Eragiketa
Osagarriak profesionaltasun ziurtagiria irakatsiko da. Ikasleek
400 ordutako klaseak jasoko dituzte Armeria Eskolan, abenduaren 17tik maiatzaren 16era, eta gai diren ikasleek praktika
profesional ez laboralak egingo dituzte.
Programan parte hartu nahi dutenek Lanbiden eman beharko
dute izena lan-eskatzaile gisa. Horrekin batera, gutxienez 16 urte
izatea eta Debabarrenean bizi izatea eskatzen dute, derrigorrez
bete beharreko baldintza gisa.
Bestetik, sarbide froga irailaren 9ean egitea aurreikusi dute
Armeria Eskolan eta beharrezkoa izango da aldez aurretik izena
ematea. Izen-ematea, 615 775 556 telefono zenbakira deituta edo
Armeria Eskolako 104 Bulegora joanda egin daiteke.

>>> Azpilikueta aita-semeak
Ego Ibarra batzordearentzat
osatzen ari diren “Atzo goizeko ipuiñak (bene-benetakuak)”
bilduramako egin duten biñeta
berrian Konbentzioko gerra,
herriaren suntsiketa eta Marruko izeneko gerrillaria irudikatu
dituzte, beti bezala gertakariei
umore-kutsua emanez. Izan
ere, komikotik gutxi (bat ere ez)
dauka 1794ko abuztuaren 29an
gertatutakoak: “Frantsesak Eibar eta Ermua inguruko mendietan zebiltzan. Haien kontra
egin zuten eibartarrek, baina
gutxi ziren tropei aurre egiteko. Soldaduak Eibarren sartu
ziren eguerdiko ordu bata eta
erdietan: etxe eta elizetan lapu-

rretan egin zuten; emakumeak
bortxatu; gizonak eta gaixoak
hil… Guztira hamabi pertsona
izan ziren hildakoak. Eta, gainera, sute beldurgarria eragin
zuten: 116 etxe erre ziren”.
Pedro Sarasquetak ahozko tradizioan oinarrituta egin zuen
lanean, frantsesen inbasioan
Eibarren ibili zen Marruko 22
urteko heroi entzutetsuaren
balentriak daude jasota: “Ziotenez, behin batean, Kontzeju
aurrean frantsesak aurreskua
euren erara dantzan zebiltzala,
Marrukok jakin zuenean, menditik jaitsi eta tiro bakarrarekin
zazpi soldadu hil omen zituen.
Tiroa jo baino lehen, irrintzi bat
bota ei zuen”.

Datorren astean
abiatuko den
martxarako izena
eman daiteke

>>> Sare Herritarrak laugarren bizikleta itzulia antolatu
du uztailaren 22, 23, 23ean,
Nafarroa, Gipuzkoa, Araba eta
Bizkaia batuko dituzten hainbat martxarekin.
Norbait parte hartzera animatuz gero, oraindik badauka
izena emateko aukera, www.
sare.eus/bizikleta-itzulia helbidean. Bizikleta itzuliari buruzko informazio guztia ere helbide
horretan aurkituko duzue.
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Jatetxeek mahaikideen
erregistroa gorde beharko dute

18-35 urtekoen emantzipazioa
errezteko dirulaguntzak
>>> Gazteen emantzipazioa
errazteko asmoz, Udalak etxebizitza-alokairua ordaintzeko
dirulaguntzak ematen jarraituko duela (2021, 2022 eta 2023
urteetan) jakinarazi du. Alkateak berak esan duenez pandemiak eragindako egoera ekonomikoaren eta enpleguaren
ondorio negatiboek “inoiz baino
beharrezkoago egiten dute dirulaguntza hauei eustea”.
Martxan ipini zutenetik oso
erantzun ona izaten ari den
programa honen bidez gazteei
alokairuko etxebizitza eskura-

tzeko aukera eman nahi diete.
Orain arte dirulaguntza-programa honen deialdia urterokoa zen, baina azken deialdi
hau datozen hiru urteetarako egingo da; guztira 54.000
euro xedatu dira, hiru urtetan ordaintzeko (18.000 euro
urteko).
Dirulaguntza hauek jasotzeko deialdia aste honetan zabaldu dute eta eskabidea Pegoran
egin daiteke, bertara joanda
edo Internet bidez. Informazio
guztia Udalaren webgunean
kontsultatu daiteke.

>>> Bazkariak eta afariak eskaintzen dituzten Euskadiko
ostalaritza-establezimenduek
mahai bakoitzeko gutxienez
pertsona baten harremanetarako datuak gorde beharko dituzte. Gainera, zerbitzuaren data
eta ordua idatzi beharko dira,
eta gutxienez hiru astez gorde,
agerraldirik gertatuz gero kontaktuen jarraipena errazteko.
Dokumentuan gogorarazten
da, baita ere, barrualdeetan
kutsatzeko arriskua “argi eta
garbi” aire librean baino handiagoa dela.

Test azkarrak
farmazietan
saltzeko baimena
>>> COVID-19 detektatzeko test azkarrak medikuaren
agiririk gabe farmazietan salatzeko baimena emango du
Espainiako Gobernuak. Autodiagnostikorako testak eskuratzeko aukera emanda, positibo
susmagarriak arinago identifikatuko eta birusaren hedapena
motelduko dela uste dute.
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Lehen lantegian
bertan saltzen
ziren eskopetak
Lehen lantegietan bertan egoten ziren
eskopetak, 100 edo gehiago, ilaran jarrita,
eta bertatik saltzen zituzten. Gaur egun
debekatuta dago lantegietan eskopetak
saltzea. Eskopeta erosteko asmoz etorri
zen katalan bati lagundu zion behin,
baina dendan erosteko esan zioten.
Segurtasun-neurriak ere gaur egun
handiagoak dira, eta askok horregatik
utzi diotela eskopetak egiteari dio.
Armagintzaren krisiaren ondorioz bizikletak (BH) egiten hasi zen Beistegui Hermanos tailerra
1909an sortu zutenean armak egiten zituen. BEISTEGUI HERMANOS S.L. FUNTSA.

Ladislao Basauri Arzuaga
(1917 – 2009)

e

ibartarren

Bittor Sarasketa kalean jaiotakoa; aitak harategia izan zuen
bertan. La Salle ikastetxean egin zituen ikasketak eta gazte-gaztetatik abertzaletasuna barru-barrutik bizi izan zuen. Ongi
ezagutzen du gerra aurreko eta ondorengo giro politikoa; zer
esanik ez abertzaletasunak herrian izan duen garapena.

Ladislao Basauriri grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa
“Ta eskopetak egoten zian han zerian, lehelengo pisuan, puf! Ehun edo berrehun eskopeta, txingiliska danak zerian, “ra-ra-ra-ra”. Etortzen zanak “¿Qué quieres? Aquí tienes las escopetas”. Ta
orduan, ba, juan ta pagau eitten zan, gaiñera, bertan. Ta ezebez. Oin ez detsue saldu be eitten oin.
Ez dabe saltzen oin fabriketan! Oin zerera juan bihar zara, Betoñonera edo… Gero, papela han
ta papela hemen ta… Ta tokau jatan behin, Estaziñuan naola, katalan bat kotxian. “Raa” etorri
zan zerian, […] barrittikan. Ta “Oiga, quisiera comprar una escopeta y ¿dónde hay escopetas?” ta
“Aiba dios! Honek armau jestak potajia!”. Betoño, Betoño, Betoño, baiña zerera eruan neban, Carreraseneko onduan zer zeuan hori…? [Garbiñe: Carreras? Hemen… Otaola bide? […] Bai, zelan
da, hor (…) [Laurona edo?] Lauronara juan nitzan. Ta “Zu —neskiari, ofizinan zerian zeuanari—
hau katalana da ta hau eskopetia erosteko asmuakin dator”, ta “Ez, ez, ez, ez, eskopetia erosteko
juan bihar da Askasibarrenera edo zerera, Betoñonera”, ta “Esaixozu ba berari”. Ta esan etsan berari erderaz ta esan etsan berak “Para eso compro en Barcelona. Menos líos” (…) ”.
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Urre-haria
egitearen
sekretua

Haria egitea ez zen zaila, baina sekretua
urre-orri fina egitea zen. Gerra ostean
kanpotik ekarri behar izaten zuten ahal
zena.
Mahai gaineko eskribania damaskinatu hau Armagintzaren Museoak jasotako azkenetariko
pieza da. Seguruenik Vicente Bueno Orbearen Fabrikan, Estaziño kalean ekoiztu zuten,
1909-1913 inguruan. EIBARKO ARMAGINTZAREN MUSEOA.

Fernando Echebarria
Unamuno
“Urredunanekua”

a

hotan

Fernando Etxeberria, “Urredunanekua”. Aitonak (Mateo Etxebarriak) sortu zuen urre-fabrika; gero aitak, osabak, Fernandok berak, eta senitarteko mordoak jardun izan dute bertan
lanean. Horixe zen damaskinaturako urre-haria egiten zuen
lantegi bakarra, eta bertan erosten zuten grabadore-damaskinadore guztiek. Lantegia 1900 inguruan sortu zuten eta 1980
inguruan itxi zen, damaskinatuaren beherakada nabarmenak
atzera-bueltarik ez zuenean.

Fernando Echebarriari grabatutako
pasarteetako baten transkripzioa
“[Hor, sekretua, harixa eittia baiño, orrixa eittia zan, ez?] Bai, bai! Porke trefilaziñua, trefilaziñua, hori ya... Gure aldian onak eguazen, gaiñera. Hor Cordoba aldian-ta, hor, asko dao. Ta
Cordoban trefilau kobria eitten eben, lanparen filamentuak-eta eitteko. Kobria trefilau. Baiña
makiña haundixak zian danak. Ta hamen Praderak be eitten eban harixa, kobria ta gauzak. Praderak, Bizkaixan. Ta sarrittan egon gintzazen gu. Baiña makiñak ixa honetxen mahaixonen tamaiñokuak. Ta hango injeniero batek esan eskun: “ya os voy a hacer yo la máquina”. Ta ein eskun
miniaturan makiñia haundixa modukua. Ta ondo eitten eban harixa! Ondo! Apurtu be bai eitten
zan, porke.... Baiña ondo eitten eban. Ta, gero, ba, hilerak be, diamantezkuak zian hilerak. Hileria
be pixkat gastau, txarto, estropeauta egon edo ez, beti eguan rebarbia etara edo ez edo. Ta hilerak
be onak bihar zian. Hilerak Suizatik ekartzen genduzen lehen, aittan-ta denporan. Hamen ez
eguan. Baiña gero hamen ipini ziran (...)”.

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

<<< ENEKO AGIRRE • EHUko irakaslea eta ikerlaria >>>

“Gure erronka nagusiena
euskararen teknologiei bultzada
handiagoa ematea da”
Eneko Agirrek, HITZ Hizkuntzaren Teknologiako Euskal Zentroko zuzendariak eta Euskal Herriko Unibertsitateko
Informatika Fakultateko irakasle-ikertzaileak, SCIE-BBVA 2021 Informatika Sari Nazionala jaso du, Aritmel
modalitatean. Modalitate horrek irakaslearen ingeniaritza informatikoaren arloko ekarpen zientifiko bikainak
saritzen ditu.
SCIE-BBVA Informatika Sari Nazionalaz gain, aurretik beste
sari batzuk jaso izan dituzue
(Google-ren eskutik, besteak
beste). Nolako balioa ematen
diezue sariei?
Oso sari garrantzitsuak dira
eta urteetan egindako lanaren
errekonozimendu bezala jasotzen ditugu. Googlek emandako sariak erakusten du hemen
egiten dugun ikerkuntzak na-

zioarte-mailako garrantzia duela, ez dela hemengo gizarteari
begira bakarrik egindako gauza
bat. Informatika sari nazionala
ere garrantzitsua da, erakusten
duelako adimen artifizialean
eta informatika mailan gure
zentroa estatuko aurreratuenetako bat dela, ez hizkuntzaren prozesamenduan bakarrik.
Askotan, ikerkuntzan egiten
ditugun gauzek ikerkuntza-zir-

kuluetan bakarrik izaten dute
oihartzuna eta ez dira gizarte-mailara pasatzen horrelako
errekonozimenduak eduki arte.

Zertaz ari gara hizkuntzen
prozesamenduaz berba egiten dugunean?
Informatikaren munduan, hizkuntzaren prozesamenduaren
barruan biltzen ditugu testuarekin eta ahotsarekin lan egiten

duten gailu guztiak. Tresna askoren multzoa da. Adibidez, interneten zerbait bilatzeko gure
hizkuntzan gauzak tekleatzen
ditugunean, bilatzaileek guk
esandakoa interpretatzen dute
eta dokumentuak bilatzen dituzte horri erantzuteko. Beste
adibide batzuk: testu zuzentzaile bat erabiltzen dugunean gorriz azpimarratzen dituen berba guzti horiek ere gure arloko
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tresnak dira, baita autozuzentzaileak ere, edo mugikorrean
zerbait tekleatzen dugunean
berbak iradokitzen digun tresna; eta ahotsari dagokionez,
edozein gailurekin ahotsaren
bitartez telefono batera deitzen dugunean, edo mugikorrari berba egiten diogunean
eta testura pasatzen duenean…
Badaude ikusten ez diren beste
gauza batzuk ere: sare sozialetan esaten dena arakatzen
duten tresna batzuk daude eta
hortik jakin dezakete sare sozial
horietan produktu edo pertsona bati buruz ondo edo gaizki esaka ari diren. Hizkuntza
bere zentzu zabalean makinek
prozesatzeko gailu, tresna eta
algoritmo guztiak biltzen ditu
hizkuntzaren prozesamenduak.
Horretarako, hizkuntza bakoitzari buruz jakin behar da, hizkuntza bakoitza berezia delako,
baina ulermena eta sen ona ere
gehitu egin behar dira.

Beraz, gutxi gorabehera, makinei hizkuntzak ulertzen erakusten diezue?
Hori da. Ondo esanda dago erakutsi egiten diegula. Izan ere,
gaur egun funtzionatzeko dugun ereduari begiratzen badiogu, makinei adibideak ematen
dizkiegu eta algoritmoak egiten
ditugu, eta hortik ikasten dute.
Garapen teknologikoarekin
posible ikusten duzue makinek euren kabuz ikastea?
Hori pixka bat fantasiosoa da.
Makinek oso gauza konplikatuak egiten dituztela iruditu
arren (eta egia da harrigarria
dela egiten dituzten gauza batzuk), oso tontoak dira. Ikasten
duten problema txiki bakoitza
zehaztasun askorekin irakatsi
behar zaie, esfortzu handiarekin. Daukaten adimen maila
oso eskasa da eta erraz ikusi
daiteke itzultzaileek egiten dituzten akatsetan. Makinak ez
daki zertaz ari garen, ez du ulertzen gure mundua. Ikusi dituen
itzulpenekin konparatzen du
eta ondo itzultzen saiatzen da
bakarrik. Sirirekin edo mugikorrarekin berba egiten dugunean berehala galtzen dira, ez

“Laster ahotsetik ahotsera denbora
errealean itzultzen duten tresnak
etorriko direla uste dut. Hau da,
aldibereko itzulpena”

dira gai elkarrizketa minimo
bat edukitzeko.

Garatzen duzuen teknologiak
nolako abantailak ekartzen
dizkio gizarteari?
Teknologia hauekin informazioa eta ezagutza asko zabaltzea
lortzen dugu. Gero eta denbora eta esfortzu gutxiago behar
dugu gai baten inguruan informazioa biltzeko eta gauzak ikasteko. Kulturen artean ere zubi
gehiago eraikitzen ditu. Orain,
edozein atzerritarrek hartu dezake ‘…eta kitto!’ eta bere hizkuntzan irakurri. Ez perfektu,
baina gutxienez jakin dezake
Eibarren zein gauza gertatu diren azken egunetan, nahiz eta
euskaraz ez jakin. Era berean,
beste herrialde batera joatea
interesatzen bazaigu, bertako
informazioa hartu dezakegu eta
euskarara itzuli. Bestetik, gizarte euskaldunari begira, hizkuntzaren prozesamendua euskaraz
lantzen ez badugu, tresna asko
gazteleraz, frantsesez edo ingelesez bakarrik geldituko dira
eta horrek ekar dezake euskara
atzean gelditzea gauza askotan.
Arlo horretan bereziki egiten
duzue lan? Hizkuntzaren prozesamendua euskaraz lantzen?
Bai. Euskararekin egiten dugu
lan, baina horrez gain, euska-

raz sortzen ditugun tresna eta
baliabide asko edozeinentzat
erabilgarri jartzen ditugu. Google, Facebook, Microsoft eta
horrelako erraldoiak hizkuntza askotara zabaltzen ari dira
euren tresnak, arrazoi komertzialengatik motibatuta, eta guk
jartzen ditugun baliabideek
errazten dute beraiek hizkuntza horretan tresnak zabaltzea.

Erabiltzaileek badugu zeresana erraldoi horiek euskarazko
tresnak eskuragarri jartzeko
orduan?
Hori beste gai bat da, baina bai.
Adibidez, multinazional batek
jakin nahi badu zenbat lagunek duten Android euskaraz, ez
dute kalean galdeketarik egingo, gailuek eta tresnek ematen
dituzten datuetan oinarrituko
dira. Orduan, Android gazteleraz badugu, ez da beste inoren errua, Android euskaraz
edukitzea botoi bat sakatzea
delako. Gauza bera Windows,
Linux eta bestelakoak instalatzerakoan aukeratzen dugun
hizkuntzarekin. Multinazionalak bultzatu behar dira euskara
kontuan hartu dezaten.
Itzultzaile neuronalek nahiko
ondo funtzionatzen dute. Antzeko tresna berriak etorriko
dira? Daudenak garatuko dira?
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Hobetzen doaz, baina azken
hiru urteetan eman den aurrerakada sekulakoa izan da. Idatzizko itzultzaileak hobetzen
joango dira, baina agian hobekuntzak ez dira hainbeste nabarituko. Laster ahotsetik ahotsera denbora errealean itzultzen
duten tresnak etorriko direla
uste dut. Hau da, aldibereko
itzulpena.

Teknologia hauen inguruko
aurrerapenak gero eta azkarrago datoz?
Saltoka doa. Itzulpen automatikoaren kontua trabatuta
egon da hamarkadatan. 40.
hamarkadatik aurrera proposatu zen itzulpen automatikoa nola egin eta aurrerapen
batzuk egin ziren, baina gero
trabatu egin zen. 80. hamarkadan berriz egon zen bultzada handia eta azkenengo bultzada azken hamar urteetan
eman da. Teknologian egindako aurkikuntzek ematen dute
horrelako jauzi kualitatiboak
egiteko bidea, eta hori gertatu
da hizkuntzaren prozesamenduan. Gero nork daki. Ikerlariak hortan gabiltza, ea modu
berriak okurritzen zaizkigun
hizkuntzaren ulertze horretan
aurreratzeko.
Nolako erronkak dituzue HITZ
ikerkuntza zentroan?
60 kide baino gehiagoko lantaldea dugu eta, ikerketaz gain,
irakaskuntza eta formazioa
eskaintzen dugu. Gainera, enpresekin eta administrazioarekin aritzen gara, ikerkuntzen
azken emaitzak lehenbailehen
gure inguruko agenteei pasatzeko, mundu globalean lehiatu dezaten. Ikerkuntza-talde
zabala da gurea eta zaila da
esaten zeintzuk diren gure
erronka guztiak, baina erronka nagusiena euskararen teknologiei bultzada handiagoa
ematea eta horretarako baliabideak lortzea da. Oraindik
ere, nahiz eta bere tamainarako euskara ondo egon, aurrean
erronka asko ditu eta horretarako baliabide gehiago sortu behar ditugu euskararako
tresnak egon daitezen.
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<<< ITSASLORE YARZA ETA IÑIGO MARTINEZ • Filosofia Elkarteko kideak >>>

“Pentsamendu feministak
filosofia gorpuztu du”
“Filosofiatik ezabatutako emakumeak” ikastaroaren
baitan, filosofiaren historian zehar emakumeek izan
duten presentzia aztertzen aritu dira. Emakumeen
ikusezintasuna iraultzen hasteko saiakera izan da
UEUren 49. ikastaroen barruan. Itsaslore Yarza eta
Iñigo Martinez Peña Agora Filosofia Elkarteko kideak
izan dira ikastaroaren antolatzaileak.
Zer gertatu da filosofiaren historian emakumeekin?
I.Y: Filosofiaren historian aipatu izan diren emakumeak orokorrean gizonezkoekin erlazionatu izan dira. Baina benetako
irakurketa honakoa da: ezabatuak izan dira. Isiltasun horren
gainean hausnartzeko antolatutako ikastaroa da “Filosofiatik
ezabatutako emakumeak”.
I.M: Bederatzi urteko alabak
hauxe esan zidan: aita, zergatik
azaltzen dira filosofiako liburuetan gizon zahar eta itsusiak?
Galdera barregarria baina aldi
berean pisuzkoa iruditu zitzaidan, oso irakurketa garbia egiten baitu.
Zein da pentsamendu feministak filosofiari egin dion ekarpena?
I.Y: Gorputza zegoen zokotik
atera du; pentsamendu feministak filosofia gorpuztu du.
Filosofia beti saiatu da gorputza alde batera uzten, ahalik
eta objektiboen eta neutroen
izateko. Hauxe da feminismoak
egin duena: gorputza aldarrikatu eta gorputzaren pentsamenduaren eraikitzearen parte izan.
I.M: Saioko ekarpenetan aipatu da naturalaren kontzeptuari buruzko gainbegiratua egin
behar dela: pentsamendu feministak sailkapen naturalak
edo eraikitakoak diren, zer den
emakumea izatea, zer gizonezkoa izatea... Filosofia subjektu
espiritual batetik ematen da as-

kotan, gorputzik gabeko pentsamendu gisa, eta gorputzera
ekartzea, aldiz, feminismoak
egin du. Minarekin edo plazerarekin nola pentsatu edo, Arantza Etxeberriak aipatu duen
bezala, gorputzak nola lotzen
gaituen sufrimendu, gose, asperdura eta abarretik. Pentsamenduaren eta gorputzaren arteko lotura ahazturik egon da.

Bigarren hezkuntzako curriculumean emakume filosofoentzat ez dago lekurik. Nola
irauli daiteke?
I.Y: Erkidegoan datorren ikasturteari begira unibertsitatera sartzeko ebaluazio frogan bi
emakume sartuko dira: Simon
Beauvoir eta Hannah Arendt.
Gure zalantzak ere baditugu
emakume izateagatik soilik sartzen ez ote diren, baina aurrerapauso txiki bat da. Hezkuntza
lege berriarekin Euskadiko Curriculuma berritzeko parte hartzeko proposamena egin digute.
Taldetxo bat osatu dugu eta Curriculuma barrutik eraldatzen
saiatuko gara, emakumeak sartzen, gorputzaren gaia lantzen
eta baita euskal pentsamendua
txertatzen ere.
I.M: Egin behar den lana ez
da Curriculumeko filosofoen
zerrendara emakumeen izen
propio batzuk gehitu bakarrik.
Hori baino gehiago dago ekarpen hauen atzean, filosofia egiteko modu berri bat baita egiteko dagoena. Jardunaldiaren
hasieran honako galdera hau

“Aita, zergatik
agertzen dira
filosofiako
liburuetan
gizon zahar eta
itsusiak?”

planteatu da: zer berrikuntza
ekartzen du emakumeen ahotsak filosofiara ekartzeak?

Zein izan da ikastaroaren helburua?
I.Y: Filosofia egiteko moduak
eta izen desberdinak Agorara

ekartzea izan da ikastaroaren
asmoa. Guretzat helburu nagusia inplikazioa daukagun irakasleen saretzea da, esperientziak
eta proiektuak elkar banatzeko.
Elkar ezagutzea garrantzitsua
da, filosofiaren historia freskatzen laguntzen digulako. Orain
arte ikasi dugun filosofia maskulinoa eta misoginoa izan da
eta ona da beste aire batzuk barneratzea.
I.M: Elkarlana, saretzea, ilusioa,
elkar pentsatzea eta lanean jarraitzeko gogoa nabarmenduko nituzke ikastaro honetan.
Eta ez hori bakarrik, filosofia
egiten hasteko beste modu bat
sortzea ere gako garrantzitsua
da. Alegia, pentsamendu komunitatea sortzea, beste irakasleekin elkartuz aberasgarriagoa
izango baita.
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<<< OIER AIZPURUA • Kimikan doktorea >>>

“Merkatu beltzeko
kalamuaren THC
kontzentrazioa handitzen
joan da”
“Kannabisa: kearen atzean ezkutatzen dena” ikastaroko antolaketan ibili da Oier
Aizpurua kimikan doktorea. Kannabisa eta kannabisetik eratorritako produktuek duten
erabilerari buruz aritu dira, besteak beste, Eibarko Markeskua Jauregian.
Zer garrantzi izan dute kannabisak eta kannabisetik eratorritako produktuek historian?
Kannabisa gaur egun pil-pilean
dagoen gaia den arren, ez da
kontu berria, 5.000 urte baino
gehiago baititu haren erabilerak, bai terapeutikoak eta baita ludikoak ere. Askotan bien
arteko muga oso estua izaten
da, min kronikoak gutxitzeko
askotan erabili izan da eta.
Zergatik diozue gaiaren inguruko ezagutza-falta handia dagoela?
1890-1900. urteen inguruan,
Amerikar Estatu Batuetatik
abiatuta, kalamuaren aurkako politikek indar handia hartu
zuten eta erabilera terapeutiko
guztietatik kendu zuten, heroinaren klasifikazio berean
sartuz. Gure gorputzak baditu
kanabidoideen antzeko konposatu batzuk eta funtzio horiek erregulatzen dituzte. Duela
20-30 urteko politikek ikerketan atzerapausoa eragin zuten
arren, orain ari zaio pixkanaka
buelta ematen.
Zein da egoera legala?
Leku batzuetan kannabisa medizinalki onartuta dago, baina ez errekrenazionalki. Beste
estatu batzuetan bi erabilerak
onartuta daude; hemen, kasu
honetan ez daukagu onartuta
ez erabilera medizinala ez eta
erabilera ludikoa ere. Linbo legal bat dago kannabis kluben
inguruan edo autokultiboaren
inguruan.

“Jendeak gramo
bat ordainduta
ahalik eta
gehien kolokatu
nahi zuen eta
droga gogorra
bihurtu da”

Zer kannabis mota daude?
Askotan pentsatzen dugu kannabis mota bakarra dagoela.
Kimiotipo mota desberdinak
dituzten motak daude, hau da,
konposatu kimiko desberdinak dituztenak. Ezagunena
THC (tetrahidrokanabidol)
altuko landareak dira, psikoaktiboak direnak. Horiek
dira merkatu beltzean beti
egon izan diren motak, jendeak kolokatzeko hartu izan
dituenak. Aldi berean, erabile-

ra medizinala duena esklerosi
anizkoitzetan adibidez. Beste
mota bat CBD (kanabidiola)
altukoa da. Ez da psikoaktiboa,
baina baditu beste aplikazio
medizinal batzuk, lasaigarri
edo antiinflamatorio bezala
oso erabiliak direnak, adibidez
epilepsian.

Zein arrisku ditu kannabisak
eta nola gutxitu daitezke?
Debeku politiken ondorioz
kannabisaren arriskua igotzen
joan da. Merkatu beltzeko kalamuaren THC kontzentrazioa
handitzen joan da historian
zehar, jendeak gramo bat ordainduta ahalik eta gehien kolokatu nahi zuelako, eta droga
gogorra bihurtu da pixkanaka.
Alkoholarekin paralelismoa
egingo bagenu, kalean aurkitzen dugun kalamua whisky-a
edo tekila izango litzateke, ez
dago garagardorik. CBDaren
etorrerarekin arrisku horren
gutxitzea etorri da. Kalamua
erreta, baporizatuta, janda
edo olio moduan hartu dezakegu. Janda hartzen dugunean
efektua ez dator ordu eta erdi
pasa arte, eta jendeak zer egiten du? Efekturik egin ez diolakoan jaten jarraitu eta hor
dago arriskua.
Zein dira Euskal Herrian kannabisaren ikerketan ematen
ari diren urratsak?
Legezko arazoen ondorioz ez
dago egiturarik ikerketak egiteko eta guztia Espainiako Medikamentu Agentziaren oniritzian oinarritzen da. Orain arte
egindako ikerketa guztia aktibismotik dator, unibertsitatearen eta ikerketa-talde batzuen
aldetik eta ez da esparru guztiz
legezkoan egin. Horrek dituen
ondorio guztiekin, noski: babes
legezkorik ez, ekonomikorik
ezta, errekurtso gutxiagorekin.
Hazkuntzatik medikamentura
doan bide guztia egiteko ari
gara lanean. Ikerketa desberdinak egin ditugu pestizidak
eta metal astunek kalamuan
duten eragina aztertzeko.
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“Proiektu berritzaile
bati ekin genion,
bluesa eta rocka
abiapuntu hartuta”
The Mood Rings musika-taldea 2018. urtearen amaieran sortu
zen Eibarren. Lau musikarik osatutako taldea da: Xabier Badiola
(gitarra), Markel Corral (bateria), Andoni Lopez (baxua) eta Olatz
Ugarte (abeslaria). Duela gutxi batzuk disko berria kaleratu dute,
bertan rock azkarra, bluesa eta pasarte psikodeliko
inprobisazionala lantzeko.

Zenbat abesti ditu albumak?
Zein izen dituzte abestiek?
Guztira sei abesti sortu ditugu.
Lehenengoari “The Sun” izena jarri genion eta bigarrenari
“Sell me your truth”. Horiek
dira gure albumari sarrera eta
amaiera ematen diotenak.
Zein euskarritan kaleratu
duzue lana?
Hasierako aurkezpenean CD
euskarrian kaleratu ditugu
abestiak, baina denborarekin
binilo formatuan ere eskainiko ditugu. Dagoeneko aurretiko lana eginda dago, formatu

analogikorako masterizazioa
eginda baitago.

Zertan oinarritzen da zuen
album berria?
Albumak sei abesti biltzen
ditu, zeintzuek soinu klasikoak, bluesa, rocka, soula eta
60 eta 70eko hamarkadetako
musikan eragina izan zuten
beste soinu elektriko batzuk
abiapuntu hartzen dituzten.
Abestiak berrinterpretatuak
eta gaurkotasunera ekarriak
dira eta rock sendoa, groove
eta bat-bateko pasarteak izango dira lehen diskoan.

# THE MOOD RINGS • Musika-taldea #
Non eskuratu daiteke?
Eibarren “Zai Zoi” tabernan
dago salgai diskoa eta, horrez
gain, beste zenbait toki fisikotan ere egongo da eskuragarri.
Gure sare sozialen bitartez jakinaraziko dugu non eta noiz
salduko dugun. Internet bidez
ere lortu ahal izango da Bandcamp.com webgunean.

artean, baina, nahiko “estankatuta” sentitzen ginen, ideia
berriak genituelako. Hori horrela, proiektu berritzaile bat
egiteko prozesuari ekin genion, bluesa eta rocka abiapuntu hartuta. Nahiz eta 2019.
urtean kantuak idazten hasi
ginen, 2020an ekin genion serioago proiektuari.

Non grabatu dituzue abestiak?
Mutrikuko AME Estudioan
lau egunez aritu ginen grabatzen, Axular Arizmendi produktorearen laguntzarekin.
Gehiena zuzenean grabatu genuen, duela urte asko egin ohi
zen bezala, inongo klaketarik
gabe, lehengo abestien kutsua
lortzeko asmoz.

Kontzertuak ematen dituzue? Zein asmo daukazue
udara begira?

Noiz eta nola sortu zen taldea?
Urte asko daramagu elkarrekin musika jotzen. Beste
proiektu bat geneukan esku

“Guk geuk
egiten ditugu
manager-lanak,
guk kudeatzen
ditugulako
kontzertuak”
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“Gehiena
zuzenean
grabatu genuen,
duela urte asko
egin ohi zen
bezala, inongo
klaketarik gabe”
Guk geuk egiten ditugu manager-lanak, guk kudeatzen
ditugulako kontzertuak. Dagoeneko egon gara hainbat
herritan musika jotzen, eta
datozen hileetara begira badauzkagu beste zenbait kontzertu hitzartuta.

Nola eragin dizue pandemiak
zuen egitekoan?
Nahiz eta egoera hobetzen

doan eta neurriak malgutzen
ari diren, oraindik ere muga
handiak daude: publiko mugatua, eserita egon beharra…
Horrek asko baldintzatzen
du gure lana. Hala ere, iristen
zaizkigu batetik eta bestetik
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“Bigarrengo
albuma ere
dagoeneko
idatzita
daukagu, ez
gara geldirik
egoten”

kontzertuak emateko eskaintzak; beraz, ez gara kexatuko.

Hobby edo ogibide daukazue musika?
Orain dela gutxi hasi gara Gizarte Segurantzan musikari

moduan kotizatzen. Guk asmoa daukagu musikaren alorrean lanean jarraitzeko. Bigarrengo albuma ere dagoeneko
idatzita daukagu; ez gara geldirik egoten. Orain abeslaria
eta gitarra-jotzailea Erasmusera doaz, baina handik bueltatzen direnean bigarrengo
diskoaren grabaketa egiteko
asmoa daukagu. Honek guztiak izango du jarraipenik.
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Arrateko elizak hartuko du
aurtengo Arrateko bertso-saioa
Iazko etenaldiaren ondoren, modu ezberdinean, baina egin egingo da Arrateko bertso-saioa. Egunari eutsiko dio
eta, tradizioari jarraituta, Arrate bezperan egingo da, irailaren 7an. Iluntzean beharrean arratsaldez, 19:00etatik
21:00etara, eta estraineko aldiz Arrateko elizan. Laukote paregabea aurrez aurre: Sebastian Lizaso, Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio eta Alaia Martin. Jon Mikel Mujikaren batutapean egingo da saioa seigarrenez.

A

rrateko bertso-afariak
duen ibilbide luzean ez
da sekula etenik izan, iaz
arte. Pandemia etorri behar
izan zen 28 urteko bidea eteteko. Aurtengo egoera ere ez da
jaiak ospatzen ibiltzeko modukoa, baina azken urteko esperientziak erakutsi digu gauzak
era seguruan antola daitezkeela eta bertsolaritzak ere jakin
du egoera berrira egokitzen.
“Normala den moduan aurten ezin dugu bertso-saioa
afari formatuan egin. Baina
egiteko gogoa genuen, bertsozaleak bertso-gosez daude
eta zerbait egin zitekeela pentsatu genuen. Elizako arduradunek baimena eman ziguten
eta aurrera egin dugu”, diote

…eta kitto! Euskara Elkarteko
bertso-taldekoek. Leku berezia duda barik: “Eliza ezohiko
lekua da eta uste dugu xarma
berezia emango diola bertsosaioari. Bertsolariek elementu ezberdinez inguratuta jardungo dute bertsotan eta joko
gehiago eman dezake. Arrateko saioa denok erlazionatzen
dugu jai-giroarekin. Arraroa
egingo zaigu Kantabriako festa
eta algaratik elizako baretasunera pasatzea, baina giroa ez du
eraikinak sortzen, bertsolariek
eta bertsozaleek sortzen dute.
Testuingurua guztiz ezberdina
izan arren, bertsolariak ongi
egokituko dira, eta publikoa
ere bai. Ziur gaude une ederrak
pasatuko ditugula”.

“Elkartzeko poz horrek ere balio
handia dauka. Oroitzapenetan
ezin ahaztu Rafael handia, Asier,
…eta kitto!-ko jendea…”
SEBASTIAN LIZASO

Aforo txikiagoa
Kantabria jatetxeak eskaintzen duen aforo bera izatea
ezinezkoa izango da aurten.
Arrateko eliza oso ondo prestatuta dago segurtasun-neurriei dagokienez, baina horrek,
jakina, eragina du espazioan.
“60 lagunentzako lekua dago.

Segurtasun-tartea zaindu egin
behar dugu eta hori da elizak
ematen duena. Horregatik,
asko jota sarrera bi erosi ahalko dira pertsona bakoitzeko;
ahalik eta jende gehienari
eman nahi baitiogu aukera
saioaz gozatzeko”, diote …eta
kitto!-tik.
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Sarrerak …eta kitto!-n
Herriko hainbat tabernatan
jarri ohi ditu salgai ...eta kitto!-k sarrerak, baina aurten
leku bakarrean salduko ditu,
elkartearen egoitzan, hain zuzen (Urkizu 11, solairuartea),
6 eurotan eta asko jota bi sarrera pertsonako. Uztailaren
19tik 23ra …eta kitto!-ko bazkideentzat soilik salduko dira, eta
uztailaren 26tik aurrera bazkide ez direnek ere izango dute
aukera.
Lizaso eta Egaña, mende
laurdena Arraten
28. ediziora iritsiko da aurten
Arrateko bertso-saioa; ia sekula
kalerik egin ez duen tandem-a
osatu dute urte hauetan guztietan Sebastian Lizasok eta Andoni Egañak. 25. urtea izango
du aurtengoa azpeitiarrak, bat
gutxiago, 24.a, zarauztarrak.
Ondo gogoan dute biek aurreneko urtea, 1993an …eta kitto!-k antolatu zuen lehen saio
hura: “Bertsolaritzaren aparraldi betean hasi nintzen Arrateko bertso-afarira joaten. Hedabideek ordura arte eman ez
zioten presentzia eman zioten
eta horrek zerikusia izan zuen
boom hartan. Gerora aparraldia pasatu zen, bere onera etorri
ziren gauzak, baina Arratekoari eutsi egin zaio, eta meritu
handia da hori”, dio Egañak.
Sebastian eta Egañarekin batera jardun zuten Juan Mari
Narbaiza eibartarrak eta Angel
Mari Peñagarikanok 1993ko
irailaren 7ko lehen bertso-afari
hartan. 250 bertsozale elkartu
ziren Kantabrian.

"Mañukorta
izaten zen
kantulagun
orduan… Puf! Beti
gozatu izan dugu
Arrateko saioan”
ANDONI EGAÑA

Lagunarteko giroan bertsotan
Sebastianek Arrateko bertsoafariaren inguruan biltzen diren bertsozaleak gogoratu nahi
izan ditu: “Arrateko saioan ez
gara bertsozaleekin bakarrik
elkartzen. Hainbat urtetan hutsik egin gabe joan diren entzuleak azkenean lagun edo
gertuko sentitzen dituzu. Elkartzeko poz horrek ere balio
handia dauka. Oroitzapenetan ezin ahaztu Rafael handia,
Asier, …eta kitto!-ko jendea…”.
Andonik ere oso aintzat hartzen du Arratekoa: “Hainbeste
aldiz izan ondoren nola ez aintzat hartu! Oroitzapen ederrak
ditut lehen urte haietakoak.
Mañukorta izaten zen kantulagun orduan… Puf! Beti gozatu
izan dugu Arrateko saioan”.
Anekdotak ere ugari
Baina Andonik nahiago du
ezer ez kontatu: “Gauza bat
argi daukat: kontatzeko modukoak ez dira politak; eta politak, ez dira kontatzeko modukoak”. Sebastianek, aldiz,
gogoratu ditu baten batzuk:
“Amets gasolindegi galdezka
Arraten, Igor Elortzari entzule
ziren neska batzuk eskua irakurri ziotenekoa, tiropitxonen
autoak utzi eta atea itxi zutenekoa, txosnetan eguna argitutakoa, …eta kitto!-ren kartela
ere zenbat aldiz erori ez den...”.
Hasiera-hasieratik eta, urte
bat gorabehera, urtero jardun
dute elkarrekin: “Saioaren osagarri garela esango nuke, elkarri argi eginez, elkarri itzalik
egin gabe, gurekin bertsolagun
izan direnekin batera, noski”,
azpeitiarrak. Andoni ere bat
dator, “plaza asko egin ditugu
elkarrekin. Izaera desberdinekoak gara eta bertsokera ere diferentea dugu seguruasko. Horrek bihurtzen gaitu elkarren
osagarri”. Sebastianek ez du
elkarrizketa amaitu nahi izan
horrenbeste urtetan Arrateko
saioak bidelagun izan dituen
Kantabriako Maite eta Lorea
gogoratu barik, “gurekin izan
duten jarrera eskertu nahiko
nieke, etxekoak bezala hartu
izan gaituzte beti”.
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1993ko lehenengo saioan Peñagarikano, Egaña, Narbaiza eta Lizaso
bertsolariak.

"Elementu
ezberdinez
inguratuta
jardungo dute
bertsotan eta
joko gehiago
eman dezake"

"Eskarmentu eta
maila handiko
bertsolariz
inguratuta
egongo naiz”
ALAIA MARTIN

BERTSO-TALDEKOAK

Maialenen 12. aldia,
Alairen lehena
Aurtengoa hamabigarren saioa
izango du Maialenek Arratekoa; beteranoen zerrendan
sartu da, beraz, hernaniarra.
Mañukortari hartu dio aurre,
Markiñakoa hamar bider izan
baita Arraten. Aintzat hartzeko
moduko marka hori ere.
Alaia Martin, berriz, lehenengo aldiz izango da Arrateko saioan, eta gogotsu dator
oiartzuarra: “Eskarmentu eta
maila handiko bertsolariz inguratuta egongo naiz eta plazera
izango da. Haiek eremua ongi
ezagutzen dute eta hori beti da
lagungarria”.
Kokalekuari dagokionez,
"inoiz egokitu zait elizan kantatzea eta marko xelebrea izan

arren, hori bera ere bertsotarako gai bihurtzen da eta ematen
dio bere ukitua".
Une honetan bertsolarien
jarduna nola dagoen galdetuta, "udan goraldia antzeman
dugu, hasi dira saioak mugitzen eta plaza suspertzen. Dena
den, otordu girokoak eta librekoak nabarmen gutxitu dira eta
oraindik ez gaude orain bi urteko kopuruetan. Antolatzaileek
eta sortzaileok egoerari eutsi
eta lehengo erritmora indartuago itzultzea ederra litzateke", dio Alaiak.
Bertsozaleok galdu ezin dugun aukera, beraz, irailaren
7an, Arrateko elizan 19:00etatik 21:00etara; puntako bertsolaritzaz gozatzeko aukera
paregabea.
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Araceli Guerrero
Araceli Guerrero

Ipuinaren amaiera

Oporrak baino lehen…
estresa!

Oraingo honetan kondaira batekin natorkizue. Ipuin berezi bat
kontatuko dizuet. Gu guztion kondaira. Hasiera jadanik idatzia
dago, baina amaiera guk asmatu behar dugu. Elkarrekin. Bukaera amankomun bat. Guztiontzat berdina izango dena. Ezbairik
gabekoa. Istorio hau aspaldi hasitakoa da. Duela 3.800 milioi
urte gutxi gorabehera. Garai hartan Lur planetan lehenengo
bakterioak sortu ziren eta bertako organismo nagusiak izan ziren. Lasai, gustora bizi izan ziren bertan. Ondoren gertatutakoa
imaginatzea ez zait batere erraza suertatzen baina liluragarria
iruditzen zait. Ikusgarria. Pentsaezina. Zelulak nola joan ziren

Uztaila, ia langile guztientzat, udako oporren aurreko hilabetea da, normalean abuztuan hartzen baititugu. Biltzen naizen
ia pertsona guztiekin, zer moduz? galderari "badakizu, topera!”
erantzuten didate. Izan ere, ikasturtearen amaiera da, baina
itxierako hilabetea ere bada langile askorentzat, eta dena prest
utzi behar da denbora batez, gehiegi nabaritu gabe, lanetik desagertu ahal izateko. Lasaitasunaren aurreko estresaren hilabetea
dela esango nuke.
Lanean ez ezik, etxean ere topera gabiltza; oporrak eta irailetik aurrerako ekintzak antolatu behar dira (haurrak izanez gero
zailagoa oraindik), eta, arlo sozialean, ohitura izaten dugu lagunei eta senideei agur esateko, uda igaro arte. Beraz, uztaila “slow
bizitza” izaten laguntzen ez duen agenda estuarekin abiatuko da.
Baina, nola kudeatu estres hori? Lanaren eta etxearen antolamendua oinarrizkoa da; zer lehenetsi behar den jakitea, lan-kargak egituratzea..., baina, nola egin estresa ez irabazteko? Lehenik
eta behin zu zeu ezagutu eta estresak sortzen dizkizun sintomak
ezagutzen jakitea ezinbestekoa da, ondoren estrategiak
sortu eta entrenatu beharko
ditugu, egoera hauetan erabil ditzagun. Adibidez, arnasketaren bidez erlaxatzen
ikas dezakegu, gustuko ditugun aisialdiko jarduerak egin
ditzakegu, hala nola mendira
joan edo kirola praktikatu
dezakegu.
Badaude erabil ditzakegun baliabideak, eta aurkitzen ez baditugu laguntza
eskatu beharko dugu, ez da
ezer gertatzen, ez baitu merezi estresagatik sufritzea,
nahiz eta gero oporrak iritsi
eta abuztuan ezer ez egin.
Animo uztailean eta oporraz gozatu!

"Garapenaren eta gure
ongizatearen aitzakiaz, gure
gizartea Lurra suntsitzen ari den
sistema batean oinarritu dugu"
elkartuz, antolatuz, bizitza eredu konplexuagoak eratuz. Ia ausaz, gaur egun ezagutzen ditugun izaki bizidun guztiak sortuz.
Poliki. Pazientziaz. Bide honetan, duela 7 milioi urte, lehenengo
gizakia sortu zen. Eta ondoren, Lur planetaren historiaren azkenengo segundoan, Homo sapiens espezieko lehenengo gizakia
jaio zen. Gu geu, alegia. Oso denbora gutxi daramagu hemen.
Eta, gainera, opari bat da gu bertan egotea. Imaginaezina. Zoragarria. Aukera bat. Aukera bakarra. Naturarekin harmonian
bizitzeko parada. Aukera hori gaizki erabiltzen ari gara, ordea.
Oso gaizki. Garapenaren eta gure ongizatearen aitzakiaz, gure
gizartea Lurra suntsitzen ari den sistema batean oinarritu dugu.
Dirua naturaren zaintzaren gainetik jartzen duen eredu batean
errotu gara. Sustraitu. Ipuin hau duela milioika urte hasi zen
baina amaiera oraindik idatzi gabe dago. Azkenengo urte hau
amesgaizto bat izan da askorentzat. Ba, inflexio puntu bat izan
dadila. Hausnarketarako momentua. Gure kontsumo ohiturak
aldatzeko unea. Gure basoen kudeaketa jasangarria sustatzeko
abagunea. Ipuinaren amaiera guk asmatu behar dugu. Denok
elkarrekin. Aukera bakarra dugu, aprobetxatu dezagun.

"Ez du merezi
estresagatik
sufritzea, nahiz
eta gero oporrak
iritsi eta abuztuan
ezer ez egin.
Animo uztailean
eta oporraz
gozatu!

ma
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Errebal Plazia
zabaltzeko lehen
pausoak eman dira
Azaroan beteko dira 14 urte Errebal kaleko merkatu plaza zaharra hustu zutela.
Bertan zeuden dendariek 2007. urteko azaroaren 15ean itxi zituzten ateak, plaza
berria eraiki bezain laster itzultzeko asmoz, Udaletik hala agindu zitzaien eta. “Pare
bat urteko” kontua izan behar zuenak, baina, hamaika gorabehera tartean, atzeratu
eta atzeratu egin da, gaur arte. Behin-behineko azoka Rialtora eraman zuten,
Errebalen lanak amaitu bitartean dendariek lanean jarraitu ahal izateko. 14 postu joan
ziren Rialtora, baserritarrekin batera. Harrezkero batzuk jubilatu dira, beste batzuk
kalean zabaldu dute negozioa, batek baino gehiagok itxi egin du... Lauk bakarrik lortu
dute bizirik jarraitzea eta etorriko denari tentuz begiratzen diote, badaezpada...

A

urreko barixakuan zabaldu zituzten Errebal
Plazia eraikin berriaren
plaza estalia eta inguruak herritarrentzat. Aurrerantzean egunero zabalduko dituzte plaza estalira sartzeko ateak, “oraingoz
goizeko 09:00etatik 21:30era,
eta irailetik aurrera ordutegi
finkoagoa ezartzea aurreikusi
dugu”. Gauez, beraz, ezin izango
da bertara sartu.
Ateak herritarrentzat zabaldu aurretik, Jon Iraola alkateak,
Alberto Albistegi Obrak saileko
zinegotziak, Patxi Lejardi Kultura saileko zinegotziak eta bi
sailetako teknikariek eraikina
barrutik erakusteko bisita egin
zuten kazetariontzat.
Alkateak gogorarazi zuenez,
Errebal Berriaren osaera “Eibarko Udalak egindako parte-hartze prozesuaren emaitza da”. Eraikinaren inguruko
espazioekin batera, estalitako
plaza erabili ahal izango du jendeak aurrerantzean. Pandemia
dela-eta, COVID-19tik babesteko protokoloari jarraituta,
kultur ekitaldiak antolatzeko
prestatuta dagoen estalitako
plazan 250 bat lagunentzat tokia dago (bestela, 600 bat lagun
jarrita egoteko tokia legoke).
Aldagelak eta komunak ere bertan daude.
Goiko pisuan, berriz, kultur
arloko jardueretarako ekitaldiak antolatzeko bi areto egin

Erdian dagoen
estalitako plazara
sartu ahal izateko
ateak bakarrik
egunez zabalduko
dituzte, oraingoz
09:00etatik
21:30era baino ez
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dituzte, besteak beste. Eraikinaren azpian, bestalde, lurrazpiko bi solairuetan garajeak eta
trastelekuak (-2 solairuan) eta
txandakako parkinga (-1 solairuan) daude. Eta Merkatu Plaza
berria izango denak, sei saltoki
finkorako tokia izateaz gain,
erdian baserritarrak hartuko
ditu, batetik bestera mugitzeko
aukera ematen duten egurrezko
postuetan. Gogora ekarri zutenez, osaera horrek parte-hartze
prozesuan erabakitakoari jarraitzen dio: “Prozesu hartan
hainbat eragile ekonomiko, komertzial eta sozial bildu ziren,
bai hirikoak, bai kanpokoak,
eta gai horri buruz eztabaidatu
ondoren, ondorioztatu zuten
Eibarrerako merkatu plazarik
onena aipatutako hori izango
zela, zeinak inguruko herri batzuetan, Azpeitian, esaterako,
arrakasta handiz ezarri den,
merkatu-eredu tradizionalari
jarraitzen baitio”.
Beraz, Errebal Plaziak izango dituen sei saltoki finkoetan
harategia, urdaitegia, arraindegia, okindegia, fruta-denda,
ozpinetakoak eta “0 kilometroko” produktuen salmentarako
denda zabalduko dituzte. Une
honetan zabalik dago merkatu plaza berria osatuko duten
emakidako sei saltoki horietarako eskaintzak aurkezteko
epea, baina astelehenean itxiko
da. Udaletik jakinarazi dutenez,
“aurkeztutako eskaintzak teknikoki aztertu ondoren, adjudikatu egingo dira saltokiak".
Horrez gain, Udalaren arabera, “laster aterako da lizitaziora eraikinean kokatuko den
kafetegia. Aurreikusita dago
uztaila amaitu baino lehen argitaratzea oinarriak, nahi duenak
bere proposamena aurkeztu
dezan”. Merkatu Plaza azaroan
zabaltzeko moduan egotea aurreikusi dute.
Bestalde, eraikin berriak
izango dituen espazio soziokulturalak “herriaren bizitza
sozialean eta kulturalean modu
progresiboan txertatzen” joango direla aurreratu zuten, “herrian egingo diren kultur eta
aisialdi-ekitaldien egoitza berri
bat izatera pasatuz”.
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Coliseo antzokia bertan dagoela aprobetxatuz, kultur arloko jarduerekin herritarrentzat aisialdirako eskaintza aberatsa eta erakargarria egin nahi dute.
Asmo horrekin parte-hartze prozesua egin zuten herriko talde eta eragile batzuekin. Gainera dinamizatzaile bat hartuko dute, horretaz arduratzeko.

Errebal kaletik zuzenean sartuta egongo dira merkatu plazako postuak eta baserritarrak. Generoa aurretik zein atzeko aldetik sartzeko aukera izango
dute eta plazarako arduraduna kontratatuko da. Aparkalekuak lur azpian daude eta lehen pisuan kultur jarduera ezberdinak egiteko bi gela egongo dira.

Estalitako plazan, alde bietan dauden harmailak eskenatoki bezala
ere erabili daitezke.

…eta kitto!
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Errebal Bizirik elkarteak deituta egin zen Errebali buruz berba egiteko mahai-ingurua. Auzokideentzat ateak zabalik izan zen eta 80 bat lagun joan ziren.

Oposizioko alderdiek ez zuten
parte hartu nahi izan
Errebalgo lanek tira-bira ugari
eragin dituzte eta aurreko asteko ekitaldia ez zen salbuespena
izan. EAJ-PNV, EH Bildu eta
Elkarrekin Podemos “Eibarko
Udaleko gehiengoa osatzen duten udal taldeek” batera sinatutako oharrean diotenez, ez dute
parte hartuko “Errebal faseka
inauguratzeko ekitaldietan. Are
gutxiago, hedabideak eta udal
taldeak ez dituztenean ordu berean deitu. Egindako kudeaketa negargarriaren irudi-garbiketa egiteko asmoz egin dute,
oraindik ere hilabeteak falta
direnean Errebal Plazia erabat martxan jartzeko. Ez dugu
arrazoirik ikusten horrelako
propaganda-ekitaldiak egiteko,
oraindik espazioen kudeaketa
definitzeke dagoenean”.
Azalpenak aurrez aurre
emateko mahai-ingurua
Gauzak horrela, Errebal Bizirik elkarteak deituta, martitze-

Merkatu plaza berriak sei postu
izango ditu eta Udalak kontzesioan
emango ditu. Eskaintzak aurkezteko
epea astelehenean itxiko da.
Errebal Plaziak izango duen
kafetegia ustiatzeko lehiaketa
publikoa hil honetan bertan deitzea
dago aurreikusita.
nean mahai-ingurua egin zen
Coliseo antzokian. Auzokide
guztientzat zabalik egin zen
ekitaldia, alderdi politikoek
Merkatu Plazarekin zer gertatuko den aurrez aurre azaltzeko eta eraikinaren beheko aldearentzako dauzkaten planak
zeintzuk diren garbi esateko.
Horretarako, mahaiaren alde
batean PSE-EE, EAJ-PNV,
EH Bildu eta Podemos udal
taldeetako bozeramaileak eta

Jon Iraola alkatea jarri zituzten eta bestean, berriz, Rialtoko baserritarren ordezkariak,
Merkatu Plazako dendarien
ordezkaria eta Errebal inguruko ostalariena jarri zituzten.
Errebal Bizirik elkarteko kide
bat izan zen moderatzailea eta,
erlojua eskuan, berak zabaldu
zuen saioa, alderdi politikoetako ordezkariei gaur egungo
egoera zein den labur-labur
azaltzeko eskatuta.

Eibarko Sozialisten bozeramailea Ana Telleria izan arren,
alderdi bakoitzeko kide bakarrak berba egin ahal izango
zuela ikusita, Jon Iraola alkateari bere txanda lagatzea
erabaki zuen eta, beraz, Iraola
izan zen lehena berba egiten.
Azaldu zuenez, “Errebal Plazia eraikinaren plaza estalia
eta inguruak herritarrentzat
zabaldu berri ditugu eta Merkatu Plazako sei saltokietarako
lehiaketa ere martxan dago eta
eskaerak aurkezteko epea hilaren 19an itxiko da. Eraikinean
egongo den kafetegia ere laster,
uztailean bertan, lehiaketara
irtengo da. Horrez gain, -2 solairuan dauden garajeak eta
trastelekuak esleitzeko prozesua lehenbailehen amaitu eta
irailerako giltzak banatzeko
moduan egotea espero dugu”.
Josu Mendicute EAJ-PNVko
bozeramaileak eskerrak ematen
hasi zen berbetan: “Eskerrik
asko Errebal Bizirik elkartekoei, horrelako mahai-ingu-
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Errebal Plazia eraikinaren inguruan, altuera ezberdinetan eraiki dituzten espazioetan, toki ugari dago paseatzeko, jolasteko, lagunekin egoteko...

ruak ez direlako oso maiz egiten. Gogoratzen dudanez, sei
urtetan hau izango da laugarrena, Errebali buruz aritzeko
egiten den bigarrena, eta hori
ere zuei esker egin zen. Eta eskerrak eman nahi dizkiet, baita
Errebal inguruan bizi eta lan
egiten duten guztiei ere, horrenbeste urtetan lanak eten,
atzeratu… arren, erakutsi duten pazientziarengatik”.
Gorka Errasti Bilduko ordezkariak hasiera-hasierako
proiektua, Eibar Boulevard izenekoa, ekarri nahi izan zuen
gogora: “Merkataritza gune
handi bat egiteko proiektuak
ez zuen argirik ikusi eta, harrezkero, hortik sortzen joan
diren zuloak estaltzeko ahalegina besterik ez dugu egin.
Eraikinarekin batera, bertako
erabilera sozio-kulturalak garrantzi handia duela uste dugu
eta horregatik errepikatu dugu
behin eta berriz dinamizatzaile
bat kontratatu beharra zegoela,
kudeaketa egokia izango dela
ziurtatzeko”.
Podemos alderdiko Isabel
Fernandezen berbetan, “horrenbeste gorabehera eta gero,
Merkatu Plaza berriak sei postu
baino ez ditu izango, lehengo
merkatu plazak zituenak baino
askoz gutxiago. Hori ukaezina

da. Bestetik, ekitaldi soziokulturaletarako 300 metro karratu
baino ez dira egongo, eta horri
buruz ere ezer gutxi dakigu. Tokiari ahalik eta etekin gehien
ateratzeko gauza izatea espero dezagun, ez dadila bihurtu
haurrak busti barik jolasteko
toki bat baino ez”.
Guztiz abandonatuta
Bigarren galdera potoloa baserritar, dendari eta tabernarientzat izan zen: “20 urte atzera
eta aurrera ibili eta gero, nola
sentitzen zarete?”. Merkatu
Plazatik Rialtora joan behar
izan zuen dendarietako batek
hartu zuen hitza: “Esaten ari
diren moduan azaroan Rialtotik irten eta eraikin berrira joan
behar badugu, norbaitek horren berri eman beharko digu,
nik behintzat ez dut inolako
jakinarazpenik jaso. Baserritarrei eraikin berrira joango
direla esan diete, baina gurekin
zer gertatuko den esatera ez da
inor etorri. Gutariko hiru kale
gorrian geratuko gara, 60 urte
baino gehiagorekin… Egoera
latza da guretzat”.
Hain zuzen ere, puntu honek eragin ditu eztabaidarik
gogorrenetarikoak, bai udaletxe
barruan bai hortik kanpora ere.
Izan ere, Errebal Bizirik plata-

forma izandakoaren ekimenez,
merkatu plaza Errebaletik Rialtora tokiz aldatu zutela 13 urte
betetzen zirela eta, iazko azaroan Plazara! Eibarko herriaren manifestua idatzi zuen eta,
eibartar ugariren babesa jaso
eta gero, Udalera eraman zuten,
Udalbatzak onartzeko. Eta hala
egin zuten 2020ko abenduaren
28ko Osoko Bilkuran, eta orduan hartutako konpromisoak
berretsi dituzte aurreko hilean,
ekainaren 28an, egin zen Osoko
Bilkuran: “Manifestuan jasota
dagoen bezala, Rialton daudenetatik inor kanpoan ez lagatzeko konpromisoa hartu bada,
zergatik ez zaie konponbiderik
bilatu hiru hauei?”. Alkatearen erantzuna zuzen-zuzena
izan zen: “Legeak ez du ahalbidetzen horrelakorik, postuak
banatzeko lehiaketa publikoa
deitu behar da nahitaez, bestela
delitua litzateke”. Hori horrela
izan arren, Udalak beste konponbideren bat bilatu lezakeela
aurpegiratu zion batek baino
gehiagok alkateari: “Obligazio
legalik ez egon arren, eurekiko
obligazio morala badaukagula
pentsatzen dut, azken batean
eurei esker jarraitu du zabalik
merkatu plazak”.
Baserritarren izenean berba
egin zutenek esandakoaren

arabera, “gu ere baserritarrak
izan arren, ez gara gu joaten
azokara, gure amak baino.
Lehendik ere nahikoa pasatu
behar izan dute 14 urte hauetan, neguan kalean saltzen,
hotza, euria…eta gehienak 70
urtetik gorakoak direla ahaztu
barik. Hala ere, egunero plazara joaten jarraitu dute eta,
horri eskerrak, oraindik ere
merkatu plaza bat daukagu.
Eta eurak bezala, gaur egunera arte egunero joaten diren
beste postuetako saltzaileak.
Merkatu plaza bizi bada, eurei esker da. Horretan ez izan
zalantzarik. Horregatik, baserritarrei laguntzeko eskatu
nahi diogu Udalari, gaur egun
daudenek jarraitzeko aukera
izan dezaten eta beste berri
batzuk erakartzeko, horrela
merkatu plaza erakargarri bat
izateko”.
Eta Errebal inguruan tabernaren bat dutenen eskaera ere
ildo beretik doa: “Urte guzti
hauetan ez dugu apenas informaziorik jaso, erabat ahaztuta egon garela sentitzen dugu
gehienok, inork ez digu azalpenik eman. Horregatik, aurrera
begira, edozer gauza proposatu
edo egin aurretik gu kontuan
izatea gustatuko litzaiguke,
hori baino ez dugu eskatzen”.
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Carlitou Mendy da etorkizunean Eibarko atletismoaren
munduan zeresana emango
duen atletetako bat. Atletismoko proba gehienetan maila
handia erakutsi ondoren, irailean 19 urte beteko dituen atletak jauzietan (luzera-jauzian
eta jauzi hirukoitzean) burubelarri aritzeko asmoa duela
esan digu. Orain arte eman
duen jauzi garrantzitsuena,
ostera, zortzi urterekin eman
zuen, bere jaioterria laga eta
Euskal Herrira etorri zenean.
Jauzi horrek gorago iristeko
bultzada ematea espero du.
Familia osoa elkarrekin
bizitzen
Carlitou Dakarren jaio zen,
Senegalgo hiriburuan. “Hona
etorri nintzenean oso txikia
nintzenez, ez nuen Dakar oso
ondo ezagutzeko aukera eduki”, diosku. Hala ere, gogoratzen ditu bertako bizimoduaren berezitasun batzuk.
“Familiako kide guztiak elkarrekin bizi ohi gara Senegalen.
Ezkondu eta seme-alabak izan
arren, gehienek etxe berean bizitzen jarraitzen dute”, azaldu
digunaren arabera. “Oso gustora bizi nintzen han”, baina
bere familiak beste asmo batzuk zituen. “Gurasoak Euskal Herrira etorri ziren bizitza
hobe baten bila, lana egitera,
eta familiako beste kide batzurekin geratu nintzen Senegalen. Gero, handik urte batzuetara, hona etortzeko aukera
izan nuen”, eta hemen bizi da
harrezkero.
Kaniketan maisu
Carlitou umea zen Senegalen
bizi izan zen urteetan eta, kalean bakarrik ibiltzen ez bazen
ere, kaleko giroaren inguruko
oroitzapen batzuk ditu. “Bazegoen hotzikarak sortzen zizkidan zerbait: segurtasun eza.
Adibidez errepidea gurutzatzeko , ez dago zebra-biderik
eta jendeak edozein tokitatik
gurutzatzen du. Azkenean ez
da ezer pasatzen, baina kontrolatzen ez badute, istripu larriak gertatu daitezke”, bere
ustez. Hala ere, Senegalen

Senegaletik
Eibarrera jauzia
EKHI BELAR

Carlitou Mendy atletismoan dabil buru-belarri. EKHI BELAR

inguruan dituen oroitzapenak ezin hobeak dira. “Kanikekin jolastea asko gustatzen
zitzaidan”, diosku. “Hona etorri aurretik kanika asko irabazi nituen, hiru botila betetze-

ko beste! Handik irten behar
izan nuenean nirekin bizi zen
lehengusuari oparitu nizkion.
Ziur nago berak irabazi zituela
kontatu ziela lagunei”, gehitzen du barrez.

Buleen diakhle
leepu dina bakh

“Ez kezkatu, gauzak behar
den sasoian iritsiko dira”
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Azal zuriekin harrituta
Carlitou Ermura etorri zen
lehenengo eta Eibarrera gero.
Euskal Herrira iritsi zenean
alde handiak aurkitu zituen
Senegalekin alderatuz. “Asko
harritu nintzen azal zuriko
pertsonak ikusi nituenean”,
diosku barrez, “ez nekien nola
existitu zitekeen azal zuria
zuen jendea”. Aldaketa sakona izan arren, ondo egokitu zen
bizimodu berrira, baina era
berean gogorra izan zen bere
jaioterria lagatzea. “Senegalen eta han dagoen familiaren
falta asko igartzen dut. Pena
ematen dit hamar urtetan nire
jaioterria zapaldu ez izana eta
joateko gogoa dut. Ama eta
arreba zaharrena aurten joango dira, baina ni ezin izango
naiz joan oraindik”, diosku
atsekabez. Hala ere, telefono
mugikorra daukanetik (“15
urterekin izan nuen lehena”),
Senegalen bizi direnen telefono zenbakiak biltzen dihardu eta eurekin harremana berreskuratu du. “Denbora asko
pasa da Senegal laga nuenetik
eta batzuetan zaila egiten zait
hango pertsonak gogoratzea”,
aitortzen digu.
Etengabe ikasten
Zortzi urterekin etorri zen
Carlitouk woloferaz bakarrik
egiten zuen eta hona etorri
aurretik ez zen eskolara joan.
Hemen, euskara eta gaztelera ikasteaz gain, idazten eta
irakurtzen ikasi zuen eta eskolako ikasgai guztiei aurre
egin zien. “Hasieran ez nuen
ezer ulertzen. Buruarekin
keinuak egiten nituen, baina
ez nekien zer zioten”, dio barrez. Orain, Goi Mailako Lanbide Heziketako mekatronika
ikasketak egiteko asmoa du
datorren ikasturtean. Bestalde, woloferaz egiteko ohitura
galdu duela aitortu digu. Izan
ere, bere ama hizkuntza beste
bat da: “Etxean beste hizkuntza bat erabiltzen dugu, yago.
Eibarren bizi diren senegaldar gehienek, ordea, woloferaz egiten dute eta, oso ondo
ulertzen dudan arren, berba
egitea kostatzen zait”, diosku.
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Antonio Martinez garaile
Casinoko billar txapelketan

Escuderia Eibarko bikotea
onena Goilurrak Rallyan
>>> Iñaki Narbaizak eta Unai
Etxeberriak osatutako taldeak
Peugeot 208 auto batekin irabazi zuen Euskadiko Rally Txapelketarako puntuagarria zen
Goilurrak Rallya. Goizeko lehen
erlojupekotik ipini ziren lehenengo postuan eta, abiadura
horri eutsiz, sailkapen orokorraren lehen postu horretan
amaitu zuten eguna. Goizeko

>>> Aurreko domekan Eibarko Casino Artistaren lokaletan jokatutako hiru bandako
billar txapelketan, Antonio
Martinezek nagusitasun handia erakutsi zuen eta jokatutako partida guztiak irabazi
zituen. Bere atzetik sailkatu
ziren Sergio Boullosa bigarren postuan, Ricardo Ereña
hirugarrenean eta Jon Alberdi laugarrenean. Jardunaldia
goizean hasi zen, sailkatze fasearekin, eta arratsaldez azken

txandak jokatu ziren. Giro bikaina izan zen egun osoan eta
karanbola politak ikusi ahal
izan ziren. Antolatzaileek beste
txapelketa batzuk egiteko asmoa erakutsi dute, “gazte eta
ez hain gazteak kirol honetara
gerturatzeko itxaropenarekin;
badakigu zaletu asko daudela
Eibarren erreparoa dutenak
billar-mahaietara gerturatu eta
probatzeko, baina horiek baztertu eta beldur barik etortzeko
esaten diegu” diote.

atalean taldeek Endoia, Azurki
eta Azkarate inguruetan burutu zituzten erlojupekoak eta
arratsaldean, berriz, Mutiloa
eta Zeraingo lurretan jardun
zuten, Zegamakoetan amaitzeko proba. Podiumaren bigarren
eta hirugarren postuetan Antxustegi-Urresti eta UrangaGuridi bikoteak sailkatu ziren,
hurrenez hurren.

Eibarko errugbia goi errendimenduko erdigune bihurtu da
>>> Hori erakusten dute Espainiako eta Euskadiko selekzioetako deialdietan azken aldian
sartu izan diren Eibar Rugby
Taldeko jokalariek. Horrela,
Espainiako selekzioak Leongo kontzentraziora deitutako
beteranoen selekzioan Amaia
Erbina, Anne Fernandez de Corres, Uri Barrutieta eta Aleu
Cid joan dira, azken hau talde
horretan estreinatzeko; Leonen

Eibar FT nagusi Donosti Cup-en
>>> Iaz irabazitako txapela berretsi zuen Eibar FT-ko emakumezkoen talde beteranoak, aurtengo Donosti Masters Cup by Santander torneoko lehenengo txapela irabazita. Ez zuen lan erraza izan
finalean eta Oiartzuni penaltietan irabazi zion, partidua husna
amaitu eta gero. 30 urtetik gorako foballariek lortutakoari 25 urtetik beherakoena gehitu behar zaio, hor ere eibartarrak nagusitu
zirelako, kasu horretan errazago, finalean Añorgari 4-0 irabaziz,
Nahia Larrinaga (bitan) eta Naroa Urreta eta Ainara Agirreren gol
banari esker Maila horretako torneoa jokatzen zen lehen aldia zen.

Zeelanda Berrirako sailkapena lortzeko talde-lana egiteko
aukera izango dute. Bestalde,
orain dela aste bi Euskadiko
selekzioak CESA Seven irabazi zuen lehen aldian lau eibartar izan ziren: Amaiur Mayo,
Asmae Ourdi, Lucia Moya eta
Jone Agirrezabal; deialdian
zeuden Nerea Garcia eta Aleu
Cid azken orduko bajak izan
ziren deialdi horretan.

…eta kitto!

KIROLAK

1195. zenbakia

25

Mikel Oyarzabal eta Odei Jainaga Joko Olinpikoetan izango dira
>>> Bi eibartar izango dira iaz
jokatzekoak ziren eta aurten,
hilaren 23an hasita, Tokion jokatuko diren Joko Olinpikoetako edizio berrian. Oyarzabalek
taldekako modalitate batean
jardungo duen bitartean, Espainiako foball selekzioarekin,
Jainagak maila indibidualean
lehiatuko du, atletak jabalinjaurtiketan parte hartuko baitu.
Egoera desberdinean hartuko
dute parte biek hala biek lau
urtetik behin jokatzen den mundu mailako lehiaketa horretan:
Oyarzabali nekea igarri dakioke,
liga amaitu ondoren Eurokopan
parte hartu duelako eta atsedenik ia ez duelako izan; Jainagak,
bestalde, mina du besoan, azken
torneoetan ikusi den bezala, eta
ez du egoera onenean lehiatuko.
Itxaropenak ere ez dira berdinak: Oyarzabalek aukera izan
dezake domina eskuratzeko,
selekzioa ere indartsuenen artean koka daitekeelako; Jaina-

Ordezkapen bikoitza izango du gure herriak Tokioko Jokoetan.

ga, bestalde, jabalinan izango
diren 32 parte-hartzaileetatik
31. izan da kaleratutako zerrendan, azkenaldian hortik gorako
markak egin baditu ere.
Beste bost eibartar aurretik
Aipatutako bi horiek jarraipena emango diote aurretik gure
herriak Olinpiadetan izandako beste bost ordezkariei:
aurrekoan, 2016an Rio de Janeiron jokatutakoan, Markel

Alberdi igerilaria izan zen eta
Espainiako marka lortu zuen
4x100 erreleboko proban, jokoak amaitu eta maila goreneko konpetizioak baztertu
aurretik. Lau urte aurrerago,
2012ko Londresekoetan, Ander Romarate izan zen parte
hartzen. Hau ere igerilaria eta
diploma lortzera heldu zena
Joko Paralinpikoetan, zehazki
bizkar erako 100 metroko proban eskuratutako zazpigarren

postuari esker. Aitor Etxaburu eskubaloilariak 1996koetan hartu zuen parte eta ez hori
bakarrik, urrezko domina ere
irabazi zuelako eskubaloiko selekzioarekin: bera da bakarra
eibartarren artean horrelako
domina bat eskuratzen. Joko
horietan izan zen baita gaur
egun Gasteizen bizi den Maite
Zuñiga atleta ere. Hau, baina,
beste bi Joko Olinpikotan parte
hartutakoa zen: lau urte lehenago, 1992ko Bartzelonakoan,
seigarren izan zen 1.500 metroko finalean; eta 1988ko Seulgoan zazpigarren amaitu zuen
800 metroko finalean. Postu
bikainak, beraz, Olinpiadetako gure herriko emakume bakarrak lortutakoak. Eta bere
aurretik, Eibarko olinpiar ordezkarien ibilbidea zabaltzen,
Ziriako Errasti dugu, 1928an
Belgikako Amberesen jokatutakoetan parte hartu zuena Espainiako foball selekzioarekin.

Eibar Igerixaneko Iker eta
Paula Calvo txapeldunak
Euskal Herriko Udakoetan
>>> Libre eran jokatutako 100,
200 eta 800 metrotako probak
bereganatu zituen Iker Calvo
elgoibartarrak Galdakaoko
Urreta kiroldegian jokatutako infantil mailako Euskal Herriko Udako txapelketetan; aipatutako hiru horiek irabazteaz
gain, Calvo azpitxapeldun izan
zen 400 metroko finalean. Txa-

pelketa horretan Eibar Igerixaneko beste lau ordezkari izan
ziren; Igor Ruiz, Leire Larrañaga, Malen Beobide eta Maddi Maguregi.Eta Paula Eibar
Igerixaneko ordezkari bakarra izan zen Getxoko Fadura
kiroldegian jokatu ziren alebin mailako Euskal Herriko
igeriketa txapelketan, eta lan

Eibar Igerixaneko Iker Calvo podiumaren gorenean.

Balleneros Trabesian parte hartu zuten Eibarko Master mailako batzuk.

bikaina egin zuen parte hartu
zuen lau probatan: libre erako
100 eta 200 metrokoetan, 100
bizkar erakoan eta 200 estiloetan. Azken horretako txapela
jantzi zuen Paula Calvok eta,
horrez gain, bigarrena izan zen
jokatutako beste hiru probatan;
hau da, txapelduna izateaz gain,
Euskal Herriko txapeldunorde
izan zen beste hiru probatan.
Bestalde, Pasaiako portuan
hasi eta Zurriolako hondartzan

amaitu zen Balleneros Trabesiaren lehenengoko edizioan
Eibar Igerixaneko Master taldeko hainbat ordezkari izan
ziren parte hartzen eta panoramika bikaineko kostaldeaz
gozatzeko aukera izan zuten
5.300 metroko proba burutzen
zuten bitartean. Hurrengo hitzordua asteburu honetan izango dute gure herriko igerilariek,
Euskal Herriko Udako maila
absolutuko txapelketetan.
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170 txirrindularik hartu zuten
parte 85. San Juan Sarian
>>> Gurean jokatu zen nazional mailako junior txirrindularien proba ezin arrakastatsuagoa izan zen eta 170 kirolari
bildu zituen Azitain poligonoko irteera puntuan. San Juan
Sariaren 85. edizioa Eibarko
Txirrindularitza Elkartea Sariaren hirugarrena izan zen
eta oraingoan, gainera, Gipuzkoako Itzuliaren barruan sartu
zuten, horko hiru etapetako
bigarrena bihurtuta. Partehartzaileek 104 kilometro eta
erdiko ibilbidea osatu zuten,

tartean 2. mailako bi mendate gaindituz Azitain poligonoko Rafael Lapeyra enpresaren
aurrean kokatutako helmugara
iritsi aurretik. Tropela guztiz
apurtuta iritsi zen helmugara eta Hugo Aznar irabazleak
2:39:37ko denbora egin zuen
esprintean Unai Zubeldiari aurrea hartzeko; bi segundora
sartu zen Unax Iztueta. Bezperan Azkoitian jokatutako prologoaren denborak batuta, sailkapen nagusian Unai Zubeldia
geratu zen lider, Aznar bigarren

Proba amaieran irabazleak podiumean izan ziren sariak jasotzeko.

kokatzeko segundo bakarrera
eta Iztueta atzetik seira. Mendiko sailkapena Aznarrentzat
izan zen, tarteko helmugena

Beñat Garaiarrentzat, taldekakoan Ampo-Ikolan nagusitu zen eta lehen urteko junior
onena Iban Azanza izan zen.

Eibartarrak garaile Eskoriatzako kick-boxing gau-ekitaldian
>>> Eskoriatzan izan zen kick
boxing gau-ekitaldian gure herriko hainbat kirolari izan ziren
parte hartzen eta, horrez gain,
guztiek irabazi zituzten egindako borrokak. Jhon Nunes
eibartarrak, Inda Team kluba
ordezkatzen, tatami sport-ean
debutatu zuen kick light modalitatean eta ondo merezitako garaipena eskuratu zuen.
Sergio Osua eibartarrak, bestalde, Azpeitiko Kuraia kluba

ordezkatuz, ring-eko lowkick
modalitatean lortu zuen garaipena borroka parekatu eta
gogor batean. Aldi berean, Ainara Torviscok, Eibarren bizi
den azpeitiarra eta Osuaren
prestatzailea denak, puntuetara irabazi zuen maila bereko
beste borroka batean esperientzia handiko aurkariaren aurrean. Azkenik, Laura Sudupek
bere debuta egin zuen tatami
sport-en.

Espainiako Kopa Ipurua gimnasia klubeko senior taldearentzat
>>> Sara Aranguren, Nahia Arguiz, Arrate Baroja, June Heredero eta Indira del Pinok osatutako boskoteak urrezko domina
eskuratu zuten Valladoliden
jokatutako Espainiako Kopa
txapelketan, 19’250 punturekin
Espainiako gimnasia federazioak antolatutako torneo horretako puntuazio altuenarekin.
Txapela lortu zuten ariketan
10 mazo erabili zituzten erritmo biziko bi minutu eta erdian,
une oro jaurtiketak eginez eta
elkarren artean aparailuak eskuz aldatuz. Seniorrek irabazitako Kopaz gain, oinarrizko
bakarkako lehiaketan ere parte
hartu zuen Eibarko klubak, ju-

benil eta kadete mailetako sei
gimnastekin.
Bestalde, Ipuruak udako
ikastaro bereziari ekin zion uztailaren 6an. Izen-emate epea

zabalik dago, bai udarako bai
datorren ikasturterako (interesatuek gimnasiaipurua@
hotmail.com helbidean jaso
dezakete informazioa). Eta

Ipuruako senior mailako I eta
P taldeek domekan izango dute
hurrengo erronka, horko horretan Valentzian jokatuko den
Espainiako taldekako Koparen
bigarren fasean. Eibarko talde
biak dira Euskadiko ordezkaritza daramatenak txapelketa
horretara.
Lorpen handia, beraz, Tania
Nagornaiak, Miriam Merinok
eta Natasha Urmakaevak prestatzen dituzten gimnastentzat;
eurekin jardun izan du aurreko denboraldian senior taldeko
partaide izandako Maddi Teranek ere, oraingoan boskoteari
laguntzen taldekideen hutsuneak betez ordezko gisa.
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Urbat waterpolo klubak bere 10. titulua eskuratu zuen Iruñean
>>> Eibarko klubak gero
eta ibilbide laudoriatsuagoa
dihardu egiten eta, horrela, denboraldia amaitzeko
Iruñean jokatutako Espainiako 3. mailako txapelketa bereganatu zuen. Eibartarrek 11-9
irabazi zioten Valentziako Turia B-ri, penaltietan Wp9802
garaitu zuten seina berdindu
eta gero, Vigoko Nauticori ere
11-7 irabazi zioten eta, azkenik,
Madrilgo Tres Cantos taldea
8-7 garaitu eta gero Espainiako txapela jantzi zuten. Hamargarren titulua dute oraingo hori eibartarrek.

Espainiako 3. Mailako titulua irabazi zuen Urbat-Urkotronikek Iruñean.

Bestalde, Urbat waterpoloko
emakumezkoen taldeak ere lan
bikaina egin zuen Bartzelonako
Valliranan jokatutako Espainiako 2. mailako txapelketan,
azkenean laugarren amaitzeko.
Lehenengo neurketan Godellari 11-5 irabazi ondoren, jarraian Santa Eulalia gainditu
zuten 12-11 eta, finalerdietara
helduta, hor amore eman behar
izan zuten Valliranaren aurrean
(8-6) eta, hirugarren postuaren
borrokarako, Bidasoa gehiago izan zen (4-3). Jone Gomez
eibartarrak torneoko jokalari
onenaren saria jaso zuen.

Eibarko txirrindularitzak
Juan Luis Atxa galdu du

Juan Luis Atxari Txaltxa-Zelain egin zioten agurraren unea.

>>> Urte askotan txirrindularitza probetako epaile lanetan jardundakoa zen Juan
Luis eta, horrez gain, inguruko proben etapetako perfilak
ere berak prestatu izan ditu,
horretan zuen esperientziaz
baliatuta. Arrateko Igoeran
izan zuen parte-hartzea urte luzeetakoa izan zen eta, 1981etik

aurrera, Euskal Bizikletaren
antolamenduan eta, ondoren,
Itzulikoan jardun zuen. Horrez aparte, txirrindularitzaren inguruko artxibategia ere
bazen, hainbeste urtetan zuzenean bizitako esperientziez
hornitutakoa. Txaltxa-Zelaiko
Auditorioan egindako giza ekitaldiarekin agurtu zuten.

neko beroa kentzeko” eta, Coth
des Aranesos-en barna, berriz
ere beherako bide pikoari ekin
zioten. Domekan goizean goiz
ekin zion taldeak berriz bideari,
Uelths deth Joeu izeneko tokian, Anetoko glaziarraren urak
begibistan eta, ondoren, gorako bide gogorrean zehar Tuc
de Letassi (2.177 m.) igo zuten.

Bertatik Aran bailara osoaren
ikuspegi ezinhobeaz gozatu zuten, “aurrez egindako Araneko
Itzuliaren hainbat etapatan igotako gailurrak ikusiz”. Eguraldi
zoragarria aprobetxatuz, Mont
Corbisson (2.172 m.) eguneko
azken gailurra igo zuten, Bassa de Olesera jaitsi eta egunari
amaiera eman aurretik.

15 laguneko taldeak
ondo aprobetxatu zuen
Pirinioetarako irteera
>>> Aurreko asteburuan Pirinioetarako irteera berri bat
egin zuten Klub Deportiboko
mendi-batzordekoek, eguraldia
lagun ibilbide ederra burutzeko. Barixakuan taldea Artiga
de Lin aterpetxera heldu zen,
Araneko trail-lasterketan parte hartu zuten korrikalariekin
batera. Zapatu goizean Coth del
Toron zehar Molieres gailurra
egin zuten (3.011 m.), Anetoko
glaziarreko ikuspegi bikainaz
gozatuz. Beheranzko bidean,
“laku baten bainua hartzeko
aukera izan zuten batzuk, egu-
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’The Belly’ da ’Seda’ taldearekin Virginia Fernández eibartarrak kaleratu duen lehen diskoaren izena. OIER ITUARTE

<<< VIRGINIA FERNÁNDEZ • Musikaria >>>

“’The Belly’ diskoarekin zerbait
freskoa lortu nahi nuen, gure
benetako soinua jasotzea”
Virginia Fernándezek ‘Seda’ izeneko taldea sortu du, bere proiekturik pertsonalena. Hainbat musika-taldetan ibili
(Toro y La Niña del Frenesí, Doctor Deseo, Jardín Infierno, Virginia y Los Machines…) eta denbora batez musikaren
mundutik aldendu ondoren, inoiz baino indar gehiagorekin eta bere musika egiteko gogoarekin itzuli da musikari
eibartarra. Asteburuan Bergaran jo zuten eta Azkena Rock jaialdian arituko dira urrian.

Zer moduz joan zen asteburuan Bergaran eskainitako
kontzertua?
Oso ondo! Eszenatokia pixka
bat txikia zen guk sortzen dugun soinuarentzat, baina asko
gustatu zitzaigun. Ikusleak eserita egon ziren, baina tira. Bilbotik jendea etorri zen eta primerakoa izan zen.

Zuen musika hain indartsua
izanda, zuzenekoetan nola
moldatzen zarete murrizketekin, jendea eserita badago
eta abar?
Ondo egokitu naiz egoera horretara eta ikuskizuna gaur
egungo baldintzetara egokitu dut. Adibidez, asteburuko
kontzertuan eszenatokitik jai-

tsi nintzen, publikoarengana
gerturatu… Horrekin jolasteko
aukerak ematen ditu egoera honek. Gainera, publikoa maskarekin egon arren, gozatzen dutela sentitzen dut. Hurbiltzea
eta probokatzea gustatzen zait
eta publikoaren aldetik erantzuna oso ona izaten da. Baldintza batzuk bete behar dira,

baina gozatzeko gogoa hortik
haratago doa. Egia esan, ez
naiz asko fijatzen egoera zein
den, dena emateko gogoz egoten naizelako eszenatoki gainean. Beste musikari batzuek
bai esan didate egoera hau ez
zaiela gustatzen, baina ni oso
ondo egokitu naiz egoera horretara.

…eta kitto!
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Zure jarrera hori izanda, publikoak gehiago gozatzen du?
Bai. Argazkiak egiten dituzte,
begiradan ikusten da gozatzen
dutela… Ohikoak ez diren beste erantzun batzuk eskaintzen
ditu publikoak. Betiko kontzertuak ez izan arren, horrek ez nau
mozten, areago, gehiago emateko gogoa izaten dut, publikoari
ikuskizuna gozagarriagoa egiteko nahia.
Nolakoa izan da ‘Seda’ taldearen sorrera?
Nire proiektu pertsonala da.
Saúl Santolariaren estudioan
abesti batzuk grabatzen nenbilen eta kanta batzuk nahiko
rockeroak zirela jabetu ginen.
Orduan, rockaren inguruan ezagutza sakona duten musikariak
hartzea egokia zela pentsatu genuen eta Pit Flanagani (Garbayo), Mikel Caballierri (Gatibu)
eta Galder Creori (Penadas) deitu nien. Grabaketan demaseko
energia sortu zen eta, asko gozatu genuenez, zuzenekoak eskaintzea zoragarria izango zela
pentsatu genuen.
Denbora asko zeneraman
proiektu pertsonalarekin aurrera egiteko gogoz?
Abestiak betidanik egin izan ditut. Adibidez, ‘Jardín infierno’
taldearen lehen bi diskoetako
letrak nireak ziren, baita ‘Porco
bravo’-ren lehen diskoko letra
asko ere eta gero beste eremu
batzuk esploratzen ibili izan
naiz: Doctor Deseorekin biran,
kontzertu akustikoak Tororekin… Denbora neraman rocka
egin nahian, baina beti amaitzen
nuen beste bide batzuk jorratzen. Orain dela hiru urte inguru
musika laga nuen, baina etxean
abestiak konposatzen jarraitu
nuen. Musika munduko jendeak
esaten zidan abestiek oso itxura
ona zutela eta grabatu egin behar
nituela. Ez nuen asmo handirik, baina grabatzen hasi, abestiek rock kutsua zutela ikusi eta,
lehen esan dudan bezala, beste
musikari batzuei deitu behar niela ikusi nuen, banda bat sortzeko. Abestiak niretzat egiten hasi
eta azkenean eginkizun honetan
sartu nintzen.

“Betiko kontzertuak izan ez
arren, horrek ez nau mozten,
areago, gehiago emateko gogoa
izaten dut, publikoari ikuskizuna
gozagarriagoa egiteko nahia”
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pianoarekin, Joseba Irazokirekin egindako sehaska-kanta bat… Baina abesti rockero
hauekin diskoa grabatu behar
nuela ikusi nuen. Bestetik, bandako musikariak hain onak direnez, ez nuen ekoizpen-lan
handirik egin nahi. Guztiok
batera jotzen grabatu nahi izan
dut diskoa, lehen egiten zen bezala. Zerbait freskoa lortu nahi
nuen, gure benetako soinua jasotzen duen diskoa. Asteburu
batean grabatu genuen.

Beraz, zuzenekoetan entzuten
duguna eta diskoaren soinua
nahiko antzekoa da?
Bai. Eszenatokiko animalia basatiak gara. Gainera, guztiok
bide luzea egin dugu musikaren munduan eta, gauza biak
nahastuz, jarrera basatia eta
esperientzia, zuzeneko basatiak izaten dira. Hala ere, musika erraietatik irten arren, oso
zaindua da.

“Denbora neraman rocka egin
nahian, baina beti amaitzen nuen
beste bide batzuk jorratzen”

Taldea sortu ondoren, beste
taldekideek ere ekarpenak
egiten dituzte?
Abestiak gitarrarekin sortzen
ditut. Normalean hiru akorde izaten dira, nahiko oinarrizkoak, eta melodia eta letra
sortzen ditut. Gero, abestiak
taldeari erakusten dizkiot eta,
adibidez, bateriak punk kutsua
izan behar duela esaten diet,
gitarra heavya izatea komeni
dela edo dena delakoa. Abesti
bakoitza nolakoa izan behar
den pentsatuta izaten dut, baina elkartzen garenean gurea
den soinu propioa sortzen da.
Gainera, musikari handiak direnez, bakoitzak bere moldaketak egiten ditu. Oso jarduera
arina da gurea, gauza askotan
egiten dugu bat.

Bestalde, zuzenekoetan Joseba B. Lenoir dabil zuekin, ezta?
Bai, zuzenekoetan dabil eta laster irtengo den beste proiektu
bat dugu esku artean. Hala ere,
orain bere proiektuan dabil buru-belarri eta ezin izan zen Bergarako kontzertuan egon. Orduan, ‘Zuloak’ taldeko Ainhoa
Unzueta gitarra-jolea egon zen
Bergaran bere partez. Beste
musikariak ere beste proiektu
batzuetan dabiltza eta batek
ezin badu etorri, beste bat etortzea da gure asmoa. Aberasgarriagoa izango da horrela.
Nolako diskoa da ‘The Belly’?
Azken urteotan, abestiak grabatzen nituen neurrian YouTubera igo izan ditut. Badaude
gitarrarekin egindako abestiak,

Taldeak lehen pausoak ematen dituen arren, Azkena Rock
jaialdian jotzeko aukera izango duzue. Gogotsu?
Demaseko gogoa dugu! Gure
lehen kontzertuak oihartzun
handia izan zuen eta El Diario Vasco, El Correo, Mondo
Sonoro, Ruta 66, El Popular
Magazine eta beste hainbat hedabideetan eman zuten haren
berri. Orduan, Azkena Rockekoek deitu ziguten bertan jotzeko, eta gu oso pozik. Urriaren
1ean joko dugu, Loquillorekin
batera. Pentsa, gure lehen kontzertua BBK aretoan eskaini
genuen, publiko mugatuarekin, eta Bergaran jende dezente egon zen, baina ez zen oso
areto handia, eta orain Iradier
Arenan joko dugu, eszenatoki
handi batean eta jende askoren
aurrean. Gozamena izango da!
Eszenatoki eta areto handia
izanda, zuen musikarentzako fabore?
Bai, eztanda egiteko gogoa
dugu! Gure musika ez da areto txikietan jotzeko aproposa,
zabaltzeko beharra du, eta Azken Rocken izango dugu horretarako aukera.
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Irene Hernandok emango du
“Antzerki laborategia” tailerra
Arte eszenikoen lanketan interesa duten herritarrentzat
“Antzerki laborategia” tailerra
antolatu du Udalak. Tailerrak
Errebal Plazian burutuko dira,
eraikinaren bigarren solariuan,
eta elebitan izango dira, urriaren 6tik urtarrilaren 26ra bitartean (eguaztenetan). Irakaslea,
berriz, Irene Hernando aktore,
hezitzaile eta sortzaile eibartarra izango da.
Aurrematrikula egiteko epea
abuztuaren 30etik irailaren
22ra bitartean egongo da zabalik eta online egin beharko
da (https://formularioak.eibar.eus/eu/antzerkilaborategia). Tailerraren prezioa (urritik urtarrilera) 40 eurokoa da
Eibarren erroldatuta daude-

nentzat eta 80 eurokoa beste
guztientzat.
Lau talde osatuko dituzte:
LH 3., 4. eta 5. mailakoentzat;
LH 6., DBH 1. eta 2. mailakoentzat; DBH 3., 4. eta Batxilergoko 1. eta 2. mailakoentzat; eta
helduentzat. Lehen bi taldeetarako (LH 3., 4. eta 5. mailak
eta LH 6., DBH 1. eta 2. mailak) bi ordutegi daude aukeran:
17:00etatik 18:15era (1. txanda)
eta 18:15etik 19:30era (2. txanda); eta beste bi taldeek ere bi
ordutegiren artean aukeratu
dezakete (15:45etik 17:00etara
eta 19:30etik 20:45era). Batean zein bestean, bakoitzak
nahiago duen ordutegia adierazi beharko du (biak aukeratu
daitezke).

Debabarrendar, Euskaltzaindiak
onartu dituen 592 forma berrien
zerrenda osatzen dutenen artean
Euskaltzaindiak hiztegia eguneratu du, 2021eko lehen sei
hilabetetan egindako lana jasoz. Eguneraketa horretan 592
forma, 427 sarrera eta 165 azpisarrera berri jaso ditu, eta 975
forma moldatu.
Berba berrien artean, besteak beste, aktualitateri lotutakoak (koronabirus, asintomatiko, deskonfinamendu,
heteropatriarkal, islamofobia,
naziogintza…), beste hizkuntza batzuetatik eratorritakoak
(aerobik, show, smartphone,

router, lasagna…) eta herri batzuetako herritarrei deitzeko
moduak daude (debabarrendar, debagoiendar, korsikar,
txantxiku…).

Laskurain kontzertu berezia
zuzentzen egon da Alacanten
Pandemiaren eraginez azken
hilabeteotan zuzendari lanetan aritu barik egon den Jose
Miguel Laskurainek aurreko
asteburuan izan zuen horretarako aukera, Alacanten egin
zen kontzertu berezian. Conducting Dreams-ek antolatuta,
Alacanteko Uda Musikalaren
baitan egin den Nazioarteko
Orkestra Zuzendaritza Tailerra agurtu zuen musikari eibartarrak domekan, Virtuos
Mediterrani ganbera-orkes-

traren kontzertua zuzenduta.
Besteak beste, Mendelssohn,
Tchaikovsky, Sibelius, Puccini,
Haendel, Mascagni eta Holsten piezak interpretatu zituzten
eta Carmen Muñoz sopranoak
ere hartu zuen parte. Eta, berezitasunak aipatzen hasita,
eskenatokia ere ezohikoa izan
zela kontatu digu eibartarrak:
“Argazkian ikus daitekeenez,
CompARTE elkarteak laga zigun ingurune natural zoragarrian egin genuen emanaldia”.

Errepublikaren 90. urteurreneko
hitzaldi biak sarean ipini dituzte
Errepublikaren 90. urteurrenerako Ego Ibarra batzordeak
antolatu zituen hitzaldi biak,
“Errepublikanismoa Gipuzkoan” eta “Emakumea eta II.
Errepublika” izenburukoak, Internetera igo ditu batzordeak,
nahi duenak bere YouTube kanalaren bidez ikusteko.
Unai Belaustegi EHUko
irakasleak eta María Jose Villa EHUko ikerlariak apirilean

Coliseoan emandako hitzaldiak
dira. “Errepublikanismoa Gipuzkoan: Eibarko Paktu Federaletik (1869) Espainiako
Bigarren Errepublikaren aldarrikapenera” hitzaldian Belaustegi irakaslea errepublikanismoaz aritu zen, eta Maria Jose
Villa ikerlariak “Emakumea eta
II. Errepublika: erronkak, aldaketak eta iraunkortasunak”
gaia izan zuen hizpide.
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Mugi Panderoa taldea zuzenean

Zuloagak Arrateko erretaularako
margotu zituen lau mihiseak
zaharberritu dituzte Bilbon
Ignacio Zuloagak Arrateko
erretaularako margotu zituen
lau mihiseak zaharberritu ditu
Bilboko Arte Ederren Museoak,
Zuloaga fundazioaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren
laguntzarekin, eta astelehenean
erakutsi zuten egindako lanaren emaitza. Azaldu dutenez,
margolanek garbiketa sakona
behar zuten eta, horrekin batera, kaltetutako zati batzuk ere
konpondu dituzte.
Arrateko santutegirako margolan hauek 1904. urtean egin
zituen artistak, “Sevillan egindako egonaldirik emankorrenean eta bikainenean”. Dirudienez, Zuloagak berak Ama
Birjinari agindu zizkion, Lucia

alabaren osasuna hobetzeko
laguntza eskatu zionean. Harrezkero, pinturek “gorabehera
ugari” izan dituzte eta artistak
berak pare bat alditan zaharberritu behar izan zituen. Azkena
Espainiako Gerra Zibilean izan
zen, koadroak aldaretik kendu
eta aldi baterako Bilbora eraman zituztenean.
Orain, Bilboko Arte Ederren
Museoan egindako lanari esker, lau mihiseek beraien jatorrizko itxura berreskuratu
dute. ’Museoko Alfabetoa ’ren
O (Otredad) aretoan aurkeztu
ondoren, irailaren hasieran jatorrizko tokira, hau da Arrateko santutegiko aldare nagusira
itzuliko dira lau koadroak.

Eibarko kantu zaharrekin diskoa
grabatzen ari dira Ustekabekoak
Ustekabe txarangak diskoa grabatzen dihardu egunotan. 18
musikariak Coliseoan ari dira
lanean, Rakel Arbeloak zuzenduta eta Walter Tuzzeo soinuteknikariarekin. Udazkenean

aurkeztuko dute eta Eibarko
aspaldiko kantu batzuk bilduko
ditu diskoak: “Hiru gizon ilustre”, “Arragueta kalian”, “Suite
Eibartarra”, “Cielito” eta beste
batzuk.

Mugi Panderoa, Eibarko eta Elgoibarko musikari gazteek
osatutako erromeria-taldeak kontzertua emango du bihar,
20:00etan Txaltxa Zelaian. Miren Gisasola (panderoa, ahotsa), Julen Bartolome (eskusoinua, ahotsa), Andoni Lopez
(baxua), Markel Corral (bateria), Xabi Badiola (gitarra),
Alaitz Almorza (tronboia) eta Danel Montero (tronpeta)
arituko dira zapatu iluntzea musikarekin animatzen. Parrandazaleei horrenbeste gustatzen zaizkien kantuak jotzen
dituen taldearen emanaldia Eibarko Kulturak antolatu du,
Eibar Kalean udarako kultur egitarauaren baitan eta doan
izango da. Hala ere, aforoa zaintzeko neurriak direla eta,
gonbidapena eskatuko dute. Aurretik eskuratzeko aukera
dago, gaur 17:30etik 19:30era Coliseoko leihatilan edo, bestela, Kutxabank-en. Gainerako gonbidapenak ikuskizunera
sartzean banatuko dira.

Udako zine emanaldiak kalean
Eibarko Kulturaren eskutik, uztailean bi film emango dituzte
kalean: datorren eguaztenean
“Jumanji. Segundo nivel” eta hurrengo astean (hilak 28) “Ane”.
Biak 22:00etan hasiko dira Untzagan (euria egingo balu, udaletxeko arkupeetan). Gonbidapena eskatuko dute sarreran.

Musika Bandak Amañan joko du
Gaur 20:00etan hasiko da Eibarko Musika Bandaren
kontzertua Amañan (euria egiten badu, Errebal Plazian
izango da). Carlos Sanchez-Barbak zuzenduta, hauek dira
joko dituzten piezak: “El Cumbanchero” (Rafael Hernández), “Frenesí” (Alberto Dominguez), “Tico –Tico” (Zeqinha
Abreu), “Amapola” (José María Lacalle), “Mambo Jambo”
(Perez Prado) eta “Latin Gold!” (konp. Paul Lavender). Honekin agurtuko dute denboraldi motz hau, irailera arte.
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EIBAR KLISK BATEAN

Gaueko izarrak Txaltxa Zelaian. MALEN JAINAGA
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Uztaila 16 / 22
BARIXAKUA 16

EGUAZTENA 21

EGUENA 22

KONTZERTUA

URTEKO BATZARRA

SINADURA-BILKETA

20:00 Eibarko Musika Bandaren kontzertua. Zuzendaria:
Carlos Sanchez-Barba. Amañan (eguraldi txarra eginez
gero, Errebal Plazian egingo
da).

18:00 (lehen deialdia) / 18:30
(bigarren deialdia) Eibarko
Kasinoko urteroko batzarra,
bazkidentzat. Gai-zerrenda:
1.- Au aktaren irakurketa eta
onarketa; 2.- 2020/2021Denboraldiaren balantzea; 3.- Taldeko hauteskundeen prozesua
ospatuko da, zuzendaritza
kontseilu berria boto bitartez
hautatzeko, aurkezten diren
hautagai guztien artean;
4.- 2021/2022 Delboraldiko
aurrekontua. Portaleko areto
nagusian (Bista Eder, 10).

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

KONTZENTRAZIOA

ERAKUSKETAK
Uztailaren 31ra arte:
JOAM PALMERREN
ARGAZKIAK
(El Ambigú taberna)

19:30 Presoen alde. Untzagan.

J. M. MAIQUEZ MIJARESEN
ARGAZKIAK
(Depor taberna)

ZAPATUA 17
KONTZERTUA
20:00 Mugi Panderoa erromeria taldearen kontzertua,
Eibarko Kulturak antolatutako
“Eibar kalean” programaren
baitan. Txaltxa Zelaian.

ZINEMA KALEAN
22:00 “Jumanji. Segundo nivel”
filmaren proiekzioa. Untzagan
(euria egingo balu, udaletxeko
arkupeetan).
ECONCHITA LOPEZEN
ARGAZKIAK
(Portalea taberna)

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

1195. zenbakia

Eguraldia (euskalmet.net)

Hildakoak
•
•
•
•

Maria Dolores Cuende Urbistondo. 67 urte. 2021-7-7.
Aurelio Barua Dañobeitia. 93 urte. 2021-7-10.
Antonia Gorostidi Bollar. 68 urte. 2021-7-11.
Jesusa Amutxastegi Urzelai. 93 urte. 2021-7-13.

Jaiotakoak
•
•
•
•

Markel Alberdi Bueno. 2021-6-30.
Fadel Mhmed Lakfir. 2021-7-2.
Martin Grande Romero. 2021-7-6.
Lilya Bougrine Youddfi. 2021-7-7.

Farmaziak
BARIXAKUA 16

EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

ZAPATUA 17

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 18

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ASTELEHENA 19

EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

MARTITZENA 20

EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUAZTENA 21

EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

EGUENA 22

EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

BARIXAKUA 23

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

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

Jarraitu gaitzazu
SARE
SOZIALETAN

ESKELAK,
URTEURRENAK
ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

…eta kitto!

ZERBITZUAK

1195. zenbakia

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, MAIALEN
Barrutia, hillaren
19xan 15 urte egingo
dozuz-eta. Zure
ahizta Aizea eta
lehengusiña Aneren
partez.
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Zorionak, NILE!!!
Hillaren 12xan
gure etxeko neska
haundixak 5 urte bete
zittualako. Patxo
potolua famelixaren
eta, batez be, Pello
eta Polen partez.
Zorionak, JON
Justel Cabezon
(ekaiñaren
28xan 9 urte)
eta LORE
Arregi Cabezon
(uztaillaren
22xan 16 urte
beteko dittu).
Famelixaren
eta lagunen
partez.

Zorionak, JARE,
atzo 6 urte bete
zenduazen-eta. Musu
haundi bat etxekuen
eta, batez be, Learen
partez.

Zorionak, HARITZ,
hillaren 19xan 11 urte
beteko dozuzelako.
Musu haundi bat
guztion partez.

Zorionak, JARE
eta MALEN!!
9 urte!!
Jarraittu irrifar
politt horrekin!!
Oso ondo pasa
zuen egunian.
Patxo potolo
bat!

Zorionak, ENEKO!!
Atzo 6 urte bete
zenduazen-eta. Musu
haundi-haundi bat
etxeko danon partez.

Zorionak, ENEKO,
hillaren 20xan 11 urte
egingo dozuz-eta.
Musu potolo bat
etxekuen eta, batez
be, Aitorren partez.

Zorionak, IRAIA (hillaren
25ian 10 urte), ANDER
(hillaren 28xan 4 urte)
eta NOA (iraillaren
28xan 7 urte). Musu
haundi bat etxeko
danon partez, hirukote!
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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

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

•• Mobil-Home salgai. 7x3’5 metrokoa.
3 metroko kristaleztatutako aluminiozko abanzearekin. Tel. 679041887.
Imanol.
•• Pisua salgai Sallabenten (Ermua).
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Pisu altua eta eguzkitsua . Bista ederrak. Dena kanpora begira. . Tel.
605711422

1.2. Errentan

•• Zumaian 3 logelako alojamentu turistikoa asteka errentan eskaintzen da
udako denboraldirako. Etxea 2019an
guztiz erreformatu zen eta Zumaia
erdian dago, baina taberna giroetatik kanpo. Etxearekin batera, Plaza
Amaian garajea utziko litzateke. Tel.
678222229.

3. LOKALAK
3.1. Salgai

•• Garaje itxia salgai Urkin. 19 m2. Maniobratzeko erraza, ate automatikoa,
aireztapen ona, argitsua, barruan bi
leiho eta entxufeak. Garbitokia eta komuna duten 12 garajeko komunitatea
da. 46.000€. Tel. 658723255.
•• Txabola traspasatzen da Eibarren. Sarbide onarekin. Tel 649258913.

4. LANA
4.1. Lan bila

•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 622775211.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Menpekotasuna dutenak zaintzeko tituluarekin. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 666197831.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 631881161.
•• Emakumea eskaintzen da buzoneoak
egiteko. Tel. 641217535.
•• Neska euskalduna eskaintzen da irailetik aurrera goizez umeak zaintzeko.
Esperientzia eta Magisteritza ikasketekin. Tel. 648 62 52 09.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko (Eusko Jaurlaritzaren habilita-

zioarekin). Baita asteburuetan ere. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 604120104.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Profesionaltasun ziurtagiriarekin. Tel. 643982534.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, ostalaritzan lan egiteko,
sukaldari bezala etab. Tel. 610822495.
•• Neska eskaintzen da maskotak zaintzeko edo paseatzeko. Orduka edo
jornada erdian. Tel. 602353585.
•• Mutila eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak edo
mandatuak egiteko. Tel. 626407923.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 688807653.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel 688735551.
•• Emakume euskalduna eskaintzen da
irailetik aurrera umeak goizez eskolara eramateko. Esperientziarekin.
Tel 645720594.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita
asteburuetan ere. Ordutegi malgua.
Tel. 624284372.
•• Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita gauez
eta asteburuetn ere. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 631405748.
•• Neska eskaintzen da garbiketak egiteko, umeak edo nagusiak zaintzeko
eta errekaduak egiteko. Orduka. Autoarekin. Tel. 612223075.
•• Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan, interna... Umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
658398474.
•• Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Baita gauez ere. Tel.
679912841.
•• Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko eta klase partikularrak emateko. Tel. 639434668.
•• Elgoibarko neska euskalduna eskaintzen da udaldian umeak zaintzeko. Haur Hezkuntza ikasitakoa.
Tel. 689618820.
•• Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Orduka. Tel.
679912841.
•• Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel.
641821288.
•• Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 631611201.


4.2. Langile bila

•• Sukaldari-laguntzailea eta kamareroa behar dira jatetxe batean. Tel
659539861.
•• Kamarera/oa behar da Cervecería Trinkete tabernan. Curriculumak tabernan
bertan laga daitezke.
•• Kamarera/o behar da jornada osorako. Bidali curriculuma: eibarkafe@
gmail.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

•• Gurpil-aulki elektrikoa salgai. Bigarren
eskukoa, egoera bikaina, teknologia
aurreratua, tolesgarria eta erosoa. Totalcare Europa RI-IM-Kittos-Country
markakoa. 1.500€ (merkatuaren prezioaren erdian). Tel. 658723255.
•• 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.

