
2021eko uztailak 23 · 1196. zenbakia

EIBARKO  KANTUAK
USTEKABEREN ERRITMORA





KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO 
SAILBURUORDETZA)

GIPUZKOAKO  
FORU ALDUNDIA

EIBARKO 
UDALA

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

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

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

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

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

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

Astean esanakEskutitzak

Okerrak zuzentzen

Aurreko barixakuan kaleratu genuen astekarian, Agenda atalean, 
eguazten honetan egin den batzar orokorraren deialdian eman genuen 
informazioa txarto zegoen: idazterako orduan nahastu eta Eibarko 
Kasinoarena zela ipini genuen, Eibar Eskubaloiarena zela idatzi beha-
rrean. Gure hankasartzea dela eta, eragin dugun nahasketarengatik 
barkamena eskatu nahi dizuegu. Ulertuko duzuelakoan, horrelakorik 
ez errepikatzeko arreta berezia ipiniko dugu aurrerantzean.  

Erredakzioa

Oharra

Esku artean duzun ale hau ikasturte honetako azkena da. Hurrengo-
koa, udako oporretatik bueltan, irailaren 7an aterako dugu. Bitartean, 
ondo izan.

Erredakzioa

NESKA-MUTILLAK.-  Neskak eta mutilak. “Eskolatik urtenda badoiaz aldats behera neska-mutillak”. 
Neska eta mutila, familia bateko seme-alabak. “Ze familixa daukazue? Neska-mutillak”

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Txinpantzeek elkarri zorriak kentzen dietenean, parasitoak 
kentzeaz aparte, komunikazioa bilatzen dute eta estresa gutxitzea. 
Eta lan horretan emeak aktiboagoak dira; lengoaia ere emakumeek 
sortuko zuten, kontaktuak sofistikatzeko. Gure harremanei begira, 
bakoitzaren lagunen kopurua 30 urteren bueltan egonkortzen 
da, seme-alabak jaiotzerakoan bizitza soziala gehiago baztertzen 
delako. Urteak aurrera egin ahala, harremanak murrizten joaten 
dira gure azken egunetarako bat edo bi lagunekin geratzeraino. 
Bidean, maitemintzen zaren bakoitzean, bi lagun galtzen dituzu 
gutxi gorabehera: domino efektua da, hainbeste energia bideratzen 
duzu harreman horretara, inguruko pare bat lagun desplazatzerai-
no. Zenbat denbora behar den lagun ona bihurtzeko? Bataz beste, 
200 bat orduko inbertsioa izango litzateke, hilabete batzuetan 
banatuta; horrek baieztatzen du lagunak izatea garesti ateratzen 
dela denborari begiratuta”.

ROBIN DUNBAR, antropologoa

“Goi mailako ikasketak dituen 50 urteko gizonezko batek baka-
rrik lehen mailako formazioa duen adin berekoak baino bost urte 
gehiagoko bizi-itxaropena du (83’5-78’4). Emakumezkoen kasuan, 
tarte hori zertxobait murrizten da, hiru urte pasatxora: 30 urteko 
tituludun emakume batek 88 urtera heltzeko bizi-itxaropena badu, 
formazio gutxikoa 84’9ra hel daiteke. Bestalde, bi master dituen 
mileuristak bere osasuna hobeto zainduko du ezin aberatsagoa 
den narko batek baino. Hezkuntzak asko gutxitzen ditu dirutan 
izan daitezkeen aldeak; eta gizonezkoek gehiago sufritzen badute 
biriketako eta arterietako gaixotasunak, zirrosiarekin batera, 
ohitura kaskarrek eraginda, emakumezkoen kasuan arazo gehie-
nak kardiobaskularrak dira. Bizi-itxaropen handiagoa izatean, 
emakumezkoek gaixotasun gehiago pairatzen dute eta, gainera, 
diru gutxiago izanda”.    

BARTZELONAKO UNIBERTSITATE AUTONOMOAren ikerketa
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>>>  Armeria Eskola Elkarteak 
kudeatu eta Eusko Jaurlaritzak 
diruz lagundutako programa-
ren helburua  gizarte-bazterke-
ria jasateko arriskuan dauden 
langabeak gizarteratzea eta la-
neratzea da. Programa hau bi 
fasetan banatuko da; lehenengo 
fasea egin eta gero, 1. mailako 
Profesionaltasun Ziurtagiria 
egin ahal izateko aukera izango 
dute parte-hartzaileek.

Debabarrena Integra – Bat 
Eginez programaren lehenen-
go fasean gaztelera intentsiboa 
eta konpetentzia matematikoak 
irakatsiko dira, 186 ordutan, 
Eibarko EPAn irailaren 16tik 
urtarrilaren 27ra arte. Fase hori 
gainditzen dutenek bigarren 
fasean parte hartu ahalko dute. 
Aurten berrikuntza bat gehitu 
da eta euskara ulertzeko 60 or-
duko saioak eskainiko dira, Ei-
barko Udalarekin lankidetzan. 

Bigarren fasean, FMEE0108 
Fabrikazio Mekaniko Eragike-
ta Osagarriak profesionaltasun 
ziurtagiria irakatsiko da. Ikas-
leek 400 ordutako klaseak ja-
soko dituzte Armeria Eskolan, 

abenduaren 17tik maiatzaren 
16era, eta gai diren ikasleek 
praktika profesional ez labo-
ralak egingo dituzte.

Parte hartu nahi dutenek 
Lanbiden eman beharko dute 
izena lan-eskatzaile gisa eta gu-
txienez 16 urte izan. Sarbide 
froga irailaren 9ean egingo da 
seguruenik, Armeria Eskolan, 
eta aurretik izena eman behar-
ko da 615 775 556 telefonoan, 
ikastaroak.armeriaeskola.com 
estekan edo Armeria Eskolako 
104 Bulegora bertaratuz.

>>>  Uztailaren 30ean egin-
go dute oporren aurreko Az-
ken Ostirala euskal presoen 
senide eta lagunek, 19:30ean 
Untzagan elkarretaratuta. Au-
rreratu digutenez, “hurrengoa 
Arrate egunean izango da eta, 
urtero bezala, horrekin hasiko 
dugu ikasturte berria. Aurten-
goa, gainera, berezia izango 
da, Arrate egunean Iñaki Saez 
eta Asier Herizen heriotzaren 
20. urteurrena izango baita. 
Gogoratu preso bat bisitatzera 
zihoazela, Avilako bide baz-
ter batean galdu zutela bizia, 
euskal presoen dispertsioaren 
aurpegirik latzena agerian la-
gata. Ekitaldi batekin gogo-

ratuko ditugu”. Asmo horre-
kin, irailaren 8rako Arratera 
mendi ibilaldia prestatu dute: 
10:00etan Urkizutik irtengo 
dira, oinez igotzeko, eta oroi-
men ekitaldia 12:30ean izango 
da, Arrateko zelaian.

>>>  Ekainean egindakoari ja-
rraituz, uztaileko azken aste-
leheneko (uztailak 26) Plenoa 
modu presentzialean egin-
go dute, 19:00etatik aurrera 
udaletxeko Udalbatza aretoan. 
Egunerako gai-zerrendan jaso-
ta dauden kontu guztiak www.
eibar.eus Udalaren web orrian  
irakurtzeko moduan aurkituko 
dituzue.

Debabarrena Integra – Bat 
Eginez programaren 16. 
edizioa antolatu du Armeria 
Eskolako Elkarteak

Uztailaren 30eko elkarretaratzea 
ikasturteko azkena izango da

Asteleheneko Osoko Bilkura 
Udalbatza aretoan egingo dute

>>>  Gaur iluntzean, 20:00etan itxiko dute eguaztenaz geroztik 
martxan egon den Udako Merkealdien Azoka. Eibar Merkataritza 
Gune Irekiak Eibarko Udalarekin lankidetzan sustatutako azoka 
Toribio Etxebarria kalera itzuli da aurten, iaz pandemiak eragin-
dako etenaldia eta gero. Edizio honetan 30 bat establezimenduk 
hartu du parte: Askasibar, Bambi, Burbujas y Más, Centro Óptico 
Beittu, Designed by Nona, Eskulan, Farmalur, Gratzina, Guby, 
Ikusi, I Love 10, Kopiña, No Comment, Oinberri, Pissa, Ttiki, 
Twins eta Txukuna, Toribio Etxebarriako karpetan; eta Cedry, 
Comercial Zabala, Doroti, Eleven Moonth Beauty Lounge, Fe-
derópticos Igmar, Lahidalga, Los Chicos, Marais, Oskarbi, Tri-
beka, Vieco eta Zentral Óptica, berriz, dendan bertan. 

Udako Merkealdien Azoka 
gaur itxiko dute, 20:00etan
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>>>  Aurreko asteburuan ja-
kin denez, Alfa taldearena zen 
Alfa Hogar enpresa POESSA 
(The Paper Office Equipment 
Spain ASS SA) konpainiari 
saldu diote. Eibarko lantegia 
erosi duen konpainiak Basau-
rin dauka egoitza soziala eta 
bertan dago Euskadiko bulego 
nagusia. Horrez gain, Langraiz 
Okan logistika-biltegi bat ere 
badu. Eta, hemendik kanpo-
ra, Txinan papergintzarekin 
eta elektronika txikiarekin lo-
tutako produktuak gorde eta 
banatzeko logistika-zentroa 

du, baita fabrika bat ere. Bere 
sasoirik onenean 1.600 langi-
le izatera ailegatu zen Alfa en-
presa partzuergoa guztiz dese-
ginda geratu da ekainean itxi 
zuten operazio horrekin. Izan 
ere, Alfa Taldea osatu zuten 13 
lantegietatik bakar batek, ze-
ramika hautsaren ekoizpenean 
espezializatutako Mim Tech Al-
fak, bakarrik lortu du gaur egu-
nera arte bizirautea. 1,5 milioi 
euroko kapital sozialarekin eta 
18 laguneko plantillarekin, Alfa 
Hogarrek Li Chou Chih Hsieh 
du administratzaile bakarra.

POESSA-k Alfa Hogar erostearekin 
batera guztiz desegin da taldearen 
enpresa-partzuergoa

>>>  Atzo goizean Coliseo an-
tzokian irabazleei sariak ba-
natzeko ekitaldiaren aurretik 
jakinarazi zutenez, hamaika 
ideia edo proiektu izendatu 
dituzte Toribio Echevarria sa-
rien 31. edizioaren finalista, sei 
‘Enpresa-ideia/proiektu’ ka-
tegoriarako eta bost ‘Enpresa 
berria’ mailarako. Streaming 
bitartez zuzenean jarraitu ahal 
izan zen sari banaketa ekital-
dian honako sari hauek bana-
tu zituzten: “Enpresa-asmoak” 
ataleko saria Innovation Tree-
rentzat izan da eta “Enpresa 
berria” atalekoa, berriz, Polykey 

Polymers-entzat. Sari horie-
tako bakoitzak 10.500 euroko 
babes ekonomikoa du eta, ho-
rrez gain, laguntza, prestakun-
tza eta aholkularitzako progra-
mak baliatzeko aukera ematen 
du. Nazioartekotzeari Saria, 
bestalde, Fesia Technology-k 
eraman du. Eibarko Udalaren 
Sari Berezia “Eibarko enpresa 
saria” Lean Stocks-ek jaso du; 
Eibarko Udalaren Sari Berezia 
Espezializazio Estrategikoari 
Saria, berriz, Fokus-ek eraman 
du eta Iñaki Goenaga Eibarko 
Enpresari aitortza Aibe enpre-
sari eman diote.

Atzo banatu zituzten 
31. Toribio Echevarria Sariak



DANON AHOTAN6 …eta kitto!
1196. zenbakia

>>>  Guztira hamalau emaku-
mek hartu dute parte azken 
hilabeteetan ‘Zuekin-Lan’ en-
plegurako prestakuntza pro-
graman. Eibarko Udaleko Ga-
rapen Ekonomiko, Enplegu eta 
Berrikuntza sailak bultzatutako 
ekimen horri esker, parte-har-
tzaileen erdiek lan-merkatuan 
sartzea lortu dute. 

Gizarte eta lan arloko orien-
taziorako eta ahalduntzerako 
ekintzez gain, formazio espe-
zifikoa jaso dute instalazioen 
garbiketan eta COVID-19 pro-
tokoloetan.

>>>  Errebal Plazia erabilera anitzeko gune berrian emakida-erregi-
menean posturen bat bete nahi dituztenek aurkeztutako eskaintzak 
eguaztenean ezagutu zituen Udalak, Kontratazio Mahaia goizean 
bildu ondoren. Astelehenean amaitu zen eskaerak aurkezteko epea 
eta, jakinarazi dutenez, arraindegi-posturako proposamen bakarra 
aurkeztu dute; ’Kilometro Zero’ posturako ere eskaintza bakarra 
jaso dute; ozpinetakoen eta eratorrien posturako bi proposamen 
aurkeztu dira; eta ogia eta gozogintzako produktuen posturako 
beste bi eskaintza daude. Harategi-urdaitegiko eta fruta eta ba-
razkien postuei dagokienez, berriz, ez da eskaintzarik aurkeztu 
eta, beraz, oraingoz hutsik geratu direla azaldu dute. 

Lau postuak betetzeko aurkeztu dituzten proposamenak az-
tertuko ditu orain Udalak, “baldintza-agirian ezarritako bete-
kizunak eta baldintzak betetzen dituzten jakiteko, dagozkion 
izapideak egiteko eta, ondoren, esleitzeko”. Esleitu gabe geratu 
diren bi postuen kasuan, Udalak beste baldintza-agiri bat egitea 
aurreikusi du, berriro lehiaketara ateratzeko, “merkatuko plaza 
berriak bere sei postuak bete ditzan”. Horrela, baldintza-agiri be-
rrian, beste jarduera batzuk proposatzeko aukera emango dute, 
“muga batzuekin eta, betiere, merkatu plaza baten ezaugarriekin 
eta izaerarekin bat badatoz, eta saldu nahi diren produktuak beste 
postuen osagarriak badira”. Bestalde, merkatuan bertan egongo 
den taberna-kafetegia lizitaziora ateratzeko lanean ari dira eta 
irailean irtengo da lehiaketara.

Merkatuko lau posturako 
eskaerak jaso dira bakarrik

14 andrak hartu 
dute parte “Zuekin 
Lan”egitasmoan

>>>  Fundación Miguel Deli-
besek eta Armagintzaren Mu-
seoak antolatuta, German eta 
Juan Delibes de Castro, Miguel 
Delibes idazlearen semeak, Por-
talean egon ziren, aitaren lagu-
nak izandako Juan Antonio Sa-

rasqueta eta Jose Luis Usobiaga 
armaginekin batera ehizari bu-
ruz berba egiten,  “Miguel De-
libes eta Eibar” erakusketa ze-
goela aprobetxatuta. Museoak 
YouTuben ipini du ikusgai so-
lasaldiaren bideoa.

Miguel Delibesi buruzko solasaldia 
YouTuben ipini dute ikusgai
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>>>  Udalak Debegesarekin ba-
tera hirugarrenez antolatutako 
balkoiak eta leihoak apaintze-
ko lehiaketan 24 lagunek har-
tu dute parte eta aste honetan 
eman dira ezagutzera irabaz-
leak. Eibarko Udalak bi sari 
eman ditu: lehenengoa, 200 
eurokoa, Rosa Garagarza Gu-
rrutxagarentzat izan da, eta bi-
garrena, 150 eurokoa, Yolanda 
Bahamonde Rejorentzat. Iazko 

irabazle berdinak errepikatu 
dira aurten ere. Berrikuntza 
gisa, aurten eskualdeko saria 
(Ermuak eta Elgoibarrek ere 
hartu dute parte) ere Eibarren 
banatu dute: Maite Aranberrik 
irabazi du 250 euroko saria. Ei-
bar Merkataritza Gune Irekiko 
dendetan gastatzeko bonuekin 
batera, Alberto Albistegi In-
gurumen zinegotziak diploma 
bana eman die irabazleei.

>>>  El Corte Inglesak uztai-
laren 30ean itxiko ditu Eibar-
ko dendako ateak, jarraian be-
rrikuntza digitalerako bideari 
ekiteko. Eraikinean zabalik 
jarraituko duten denda baka-
rrak Sephora, aseguru eta bi-
daia agentzia eta lora-denda 
izango dira. Aparkalekuarekin 
zer gertatuko den zehazteke 
omen dago, baina dirudienez 
zabalik jarraitzearen aldeko 
jarrera dute.

Abuztuaren lehen egunean 
bertan hasiko dira berrikuntza 
digitalerako aukeratu dituzten 
hiru proiektuak martxan ipin-
tzeko lanean. Hasteko, Euska-
diko lehen ‘dark store-a’ sortu-
ko dute. Hau da, merkataritza 
elektronikorako elikadura-es-
kaerak prestatzeko eta banatze-
ko zentro handi bat ipiniko dute 
martxan, Gipuzkoari, Bizkaiari 
zein Arabari zerbitzua emate-
ko. Azaldu dutenez, "horri es-

ker zerbitzu hobea eman ahal 
izango dute, instalazio berriek 
25.000 elikadura-erreferen-
tzia baino gehiagoko eskaintza 
izango dutelako, bertako pro-
duktuak barne”. 

Martxan jarriko duten biga-
rren enpresa proiektu digitala 
‘contact hub’ izenekoa da eta 
taldearen beraren zein beste 
batzuen negozioei euskarria 
eskainiko die: “Besteak beste, 
El Corte Ingles eta Masmovil 
enpresek elkarlanean merkatu-
ratu duten mugikorrerako eta 
zuntzerako operadore berria 
arituko da”. 

Eta Eibarren abiatuko duten 
hirugarren proiektuaren baitan 
salmenta digitalerako gune bat 
sortuko dute: “Eskaera egin eta 
bertan edo, bestela, etxean jaso 
ahal izango da. Click & Collect 
zerbitzua ere eskainiko da, be-
zeroek on line egindako eros-
ketak jasotzeko”.

Uztailaren 30ean itxiko 
dituzte El Corte Ingleseko 
ateak, bide digitala hasteko

Banatu dituzte balkoi eta leihoak 
apaintzeko lehiaketako sariak
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Udako oporrak Eibartik 
kanpo pasa behar badi-
tuzu, oporrak pasako di-

tuzun tokian indarrean dauden 
neurriak zeintzuk diren jakitea 
behar-beharrezkoa da, ezuste-
korik gertatzea nahi ez baduzu 
behintzat.

Euskal Herrian geratuz gero, 
LABI atzo zen biltzekoa eta al-
dizkaria inprentara bidali au-
rretik ez genuen jakin erabaki 
berririk hartuko zuten edo ez. 
Hala ere, azken asteotan pan-
demiaren egoera okertzen joan 
denez eta egun batetik bestera 
joera guztiz aldatuko ez denez, 
adi egon beharko zara hurren-
go asteetan LABIk hartzen di-
tuen erabakiak zeintzuk diren 
jakiteko.

Momentuz, aire librean mas-
kara gabe ibili daiteke pertso-
nen artean 1,5 metroko tartea 
badago; ‘botiloi’ edo ‘jaiegun 
ez diren’ jaiak edo pertsonen 
pilaketa adierazten duten an-
tzeko beste ekitaldi batzuk 
egitea debekatuta dago; mer-

kataritza-, gizarte- eta kultura-
jarduera guztietarako ezarrita 
dagoen ixteko muga-ordutegia 
02:00ak arte dago ezarrita; eta 
ostalaritza- eta jatetxe-esta-
blezimenduen barrualdeetan 
edukieraren ehuneko 50eko 
muga dago, besteak beste.

Espainian zehar ibili behar 
bazara, kontuan izan autono-
mia erkidego bakoitzak bere 
neurriak dituela eta toki bate-
tik bestera aldatu egiten direla. 
Hala ere, momentuz inon ere 
ez dute itxierarik ezarri edo 
mugarik itxi, nahiz eta erki-
dego batzuetako gobernuek 
eskaera egin duten.

Ziurtagiri Digitala
Atzerrira bidaiatzekotan, Eu-
ropar Batasuneko COVID 
Ziurtagiri Digitalak Europar 
Batasunean COVID-19aren 
pandemiak iraun bitartean 
askatasunez ibiltzeko bide 
emango dizu. Ziurtagiria ez 
da nahitaezkoa EBn bidaia-
tzeko, baina erraztu egiten du 

EB barruko mugikortasuna, 
izapide gutxiago egin behar 
direlako eta sarbideko edo 
mugikortasuneko aldi bate-
rako murrizketak ezabatzen 
dituelako. Adibidez, Frantzian 
ziurtagiria eskatzen dute 50 la-
gunen muga gainditzen duten 
espazioetara sartzeko.

Hiru ziurtagiri mota daude 
eta hiru pertsona motari zu-
zentzen zaizkie. Batetik, txerta-
keta-ziurtagiria dago, COVID-
19aren aurkako txertoaren dosi 

bat edo bi jarrita dutenei zu-
zendua (urtebeteko iraupena 
du, azken dosiaren egunetik 
aurrera). Kasu honetan, ziur-
tagiria azken dosia jaso den 
ondorengo egunean eskatu 
daiteke. Bigarrenik, erreku-
perazio-ziurtagiria dago, gai-
xotasuna PCR positiboa izan 
eta hurrengo 11 eta 180 egun 
bitartean igaro dutenei zuzen-
dua (sei hilabeteko baliozko-
tasuna du). Eta hirugarrenik 
proba negatiboaren ziurtagiria 
dugu, antigenoen proban 48 
ordu lehenago eta PCR proban 
72 ordu lehenago proba diag-
nostiko negatiboa izan duten 
pertsonei zuzendua.

Ziurtagiria bi modutara es-
kuratu ahalko da: digitalki (si-
nadura elektronikoarekin edo 
sinadura elektronikoaren tres-
narik gabe) edo aurrez aurre 
(zuzenean zerbitzuaren bitar-
tez). Doako dokumentua da, 
formatu digitalean edo pape-
rean ematen da eta QR irakur-
keta-kodeduna da. ■

Ziurtagiri 
Digitalak 
Europar 
Batasunean 
askatasunez 
ibiltzeko bide 
emango dizu

Opor seguruak pasatzeko gakoak
Azken bi urteetan oporrak non, noiz eta nola pasatuko ditugun erabakitzeaz gain, pandemiaren egoera nolakoa 

den eta goazen tokira goazela nola aurre egin behar diogun izan da gure ardura. Erlaxatzeko, ondo pasatzeko eta 
eguneroko ardurak ahazteko sasoia da oporrena, eta zenbait gako emango dizkizugu opor seguruak pasa ditzazuen, 

beste ezertaz arduratuta ez ibiltzeko.
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Iazko etenaldiaren ondoren 
berriro itzuli da aurten Fac-
toring edo udako merkealdien 
azokara Euskeraz primeran! 
kanpaina. Oraingoan antzara- 
edo oka-jokoa atera du kalera 
…eta kitto! Euskara Elkarteak, 
eta herritarren parte-hartzea, 
beste behin ere, primerakoa 
izan da. Euskeraz primeran!-
eko irudia zuten laukitxoan 
erortzen zenak euskarari lotu-
tako konpromiso bat hartzen 
zuen: tabernetan euskaraz es-
katzea, telefonoz edo sare so-
zialetan mezuak euskaraz bi-
daltzea, euskaraz irakurtzea… 

Konpromisoen kartulina go-
metxez bete arte.

Gainera, …eta kitto! Euskara 
Elkarteak proposatutako jola-
sean parte hartu eta konpromi-
soren bat hartu zutenek opa-
ria jaso zuten, erosketetarako 
poltsa ederra, hain zuzen. Bes-
talde, ekimenean parte hartu 
zutenek zozketa batean parte-
hartzeko orritxoak bete zituz-
ten eta gaur eguerdian egin da 
zozketa. Irabazleak Eibar Mer-
katalgune Irekiak emandako 
150 euroko erosketa-txartela 
bereganatuko du. Aldizkaria 
inprentara bidali eta gero egin 

denez zozketa, horren berri …
eta kitto!-ren sare sozialetan 
emango dugu.

Ekimen honekin agurtu du 
…eta kitto!-k Berbetan egitas-
moa eta horren barruan dauden 
guztiak, horien artean Euskeraz 
primeran! kanpaina. Taberne-
tan eta dendetan euskararen 
erabilera sustatzea du helburu 
ekimenak. Euskara Elkarteko 

arduradunen hitzetan “den-
dari, tabernari eta bezeroen 
jokabidea erabakiorra da, ha-
sierako hitza euskaraz eginez 
gero ondorengo elkarrizketa 
guztia euskaraz izateko auke-
rak biderkatu egiten dira-eta”. 
Konpromiso txikia izanik ere, 
“erabileran aurrerapauso han-
diak ekartzen dituen portaera 
da”, diote …eta kitto!-tik.

Joan den aste osoan ...eta ki-
tto!-ren bazkideentzat baka-
rrik egon dira salgai Arrateko 
bertso-saiorako sarrerak, eta 
hurrengo astelehenetik aurre-
ra, hau da, uztailaren 26tik 
aurrera, nahi duen guztiak 
izango du sarrerak erosteko 
aukera; hori bai, asko jota bi 
sarrera erosi ahal izango dira, 
antolatzaileek dioten moduan, 
“aurten ez dugu Kantabriako 
aforoa izango eta. Arrateko 
elizan 60 lagunentzako lekua 
dago  eta, beraz, ahalik eta jen-
de gehienari eman nahi diogu 

bertso-saioaz gozatzeko auke-
ra”. Sei euro balio dute sarre-
rek eta ...eta kitto!-ren egoi-
tzan daude salgai (Urkizu 11, 
solairuartea).

Formatuz eta kokalekuz al-
datuko du aurtengo Arrateko 
bertso-saioak, baina bertsola-
rien mailari eutsiko dio beste 
behin ere. Maialen Lujanbiok, 
Sebastian Lizasok, Alaia Mar-
tinek eta Andoni Egañak jar-
dungo dute Arrateko elizan, 
eta Jon Mikel Mujika izango da 
gai-jartzaile. Saioa 19:00etatik 
21:00etara izango da.

Udako merkealdien 
azokan ere Euskeraz 
primeran!

Arrateko bertso saiorako sarrerak salgai

Lizasok eta Egañak errekonozimendua jaso zuten 2017an urte hauetan 
kalerik egin gabe Arraten izan direlako. Irudian, Ekaitz Juaristi 
...eta kitto!-ko presidentea eta Jon Mikel Mujika gai-jartzailearekin.
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Noiz iritsi zinen Karmengo 
elizara?
Malawitik zuzenean iritsi nin-
tzen orain dela zazpi hilabete. 
Hau da Europan egoten naizen 
lehenengo aldia.

Nola sortu zitzaizun Eibarre-
ra etortzeko aukera?
Jose Ignacio Munilla Donos-
tiako elizbarrutiaren apezpi-
kuak Malawin nire apezpikua 
zenari deitu zion esanez apaiza 
behar zutela hemen, eta nire 
apezpikua zenak hona etor-
tzeko proposamena egin zi-
dan. Malawiko apezpiku hori 
karmeldarra da eta harrema-
na du Munillarekin. Izan ere, 
zazpi urtez Burgosen egon zen 
ikasten.

Zer pentsatu zenuen apezpi-
kuak hona etortzeko propo-
samena egin zizunean?
Foballa asko gustatzen zaida-
nez eta Espainiako Liga asko 
jarraitzen dudanez, Eibar eza-
gutzen nuen. Malawiko egun-
karietan Eibarri buruz berba 
egiten da. Hala ere, ez nekien 
ondo Eibar non zegoen eta ez 
nuen gauza askorik ezagutzen 
herriari buruz, eta ezustekoa 
izan da hori guztia ezagutzea.

Zein da zure foball talde gus-
tokoena?
Malawin gehienak Bartzelona 
edo Real Madril taldeen za-
leak dira, eta nik Bartzelona 
dut gustoko. Hala ere, orain 
Eibarren alde ere egiten dut. 
Ipuruara joateko gogoz nago.

“Hemengo jendea oso erlijiosoa 
den arren, Afrikarekin alderatuz 
jende gutxi ikusten da elizan”

<<<  PETER CHIOPSA  •  Apaiza  >>>

Jaques Kotoko Beninen jaio zen eta Peter Chiopsa Malawin, baina erlijioak Eibarrera ekarri ditu, Karmengo elizara. 
“Jainkoaren bideak ezin asmatuzkoak dira”, pentsatuko dute kristauek. Karmengo elizara joateko ohitura duten 
eliztarrek harrera ezin hobea egin diete eta Kotoko eta Chiopsa etxean bezala sentitzen dira hemen.

EKHI BELAR
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Nolako bidea jarraitu duzu 
apaiza izateko?
Malawi oso herrialde erlijiosoa 
da eta gehienak kristauak gara. 
Horregatik, txikitatik argi izan 
nuen etorkizunean apaiza izan 
nahi nuela eta orain, 29 urtere-
kin, apaiza naiz. Hala ere, apaiza 
izateko bidea ez zen erraza izan. 
Nire anai-arrebek ez zuten ni 
apaiza izaterik nahi, kristauak 
ez direlako. Oso zaila izan zen, 
familiak baztertu egin ninduela-
ko bederatzi urtez. Apaiz orde-
natu nindutenean, berriz adis-
kidetu ginen.

Familiarengandik aldenduta 
bizi izan zinen urteetan non 
bizi zinen?
Seminarioan. Hiru urtez filo-
sofia ikasi nuen, gero teologia 
bost urtez eta, azkenik, arlo es-
pirituala landu nuen urtebetez. 
Hemen urte gutxiago behar dira 
apaiz ordenatzeko, sei urte hain 
zuzen ere.

Apaiz ordenatu ondoren, meza 
ematen hasi zinen?
Ordenatu aurretik mezetan 
laguntzen ibili nintzen, baina 
ordenatu nindutenean meza 
ematen hasi nintzen Malawin. 
Ez nire jaioterrian zehazki, bai-

na bai barruti bereko beste herri 
batetan.

Malawin eta Euskal Herrian 
ezberdin bizi da erlijioa?
Bai, ezberdintasun asko dago. 
Kristautasunaren etxea Euro-
pan dago eta hori asko nabari 
da, erlijioak hemen oso erro in-
dartsua duelako. Hemengo jen-
dea oso erlijiosoa da. Hala ere, 
Afrikan gertatzen denarekin 
alderatuta, hemen jende gutxi 
ikusten da elizan. Gure begiak 
beti egon dira Europara begira, 
santu eta santutegi asko hemen 
daudelako. Hemengo misiola-
riek eraman zuten kristautasu-
na Afrikara.

Malawin egiten diren mezak 
ezberdinak izaten dira?
Bai, badaude aldeak. Batetik, 
hizkuntza ezberdina da. Eta 
bestetik, hango meza guztie-
tan abesbatza egoten da eta he-
men kasu batzuetan bakarrik. 
Parrokia bakoitzak hiru abes-
batza izaten ditu eta txandaka 
aritzen dira.

Malawin ere domeka izaten 
da kristauen egun handiena?
Bai, domeka da egunik garran-
tzitsuena. Jende askok ezin iza-

ten du astean zehar egiten diren 
mezatara joan, lan kontuenga-
tik edo dena delakoagatik.

Hizkuntzaren kontua aipatu 
duzu. Nola moldatzen zara 
hemen?
Hasieran ez nuen euskaraz edo 
gazteleraz ezer ulertzen, eta oso 
zaila zen komunikatzea. Poli-
ki-poliki ikasten joan nintzen 
eta, meza irakurri egiten de-
nez, hala-nola moldatzen naiz. 
Eliztarrek meza edo hileta bat 
euskaraz egitea nahi badute, 
euskaraz egiten dugu.

Malawin eta hemen abesti 
berdinak kantatzen dituzue 
mezetan?
Ez, abesti ezberdinak kantatzen 
ditugu. Izan ere, hori kultura ba-
koitzaren araberakoa izaten da.

Jaques eta zu elkarrekin etorri 
zineten Eibarrera?
Ez, berak lau urte daramatza 
Euskal Herrian. Beraz, espe-
rientzia gehiago duenez, bera 
da parrokoa eta ni laguntzaile 
bezala nago.

Nolako harremana duzu eliz-
tarrekin?
Oso ona! Eibartarrak oso jato-

rrak dira. Asko gustatzen zait 
eurekin dudan harremana eta 
oso pozik nago. Oso ondo hartu 
gaituzte, eta beste herrialde ba-
tetik etorri eta euren hizkuntza 
guztiz ez menperatu arren, ez 
dugu arazorik izan. Are gehiago, 
asko lagundu digute gu hemen 
ondo sentitzeko. Hasierako egu-
netan abestiak eta testuak era-
kustera etortzen ziren guregana.

Ondo ohitu zara Eibarko bizi-
modura?
Malawirekin alderatuz oso bi-
zimodu ezberdina da hemen-
goa, baina asko gustatzen zait. 
Esan dezaket hemen bizimodu 
hobeagoa dagoela. Jende alaia 
dago eta horrek asko laguntzen 
du.

Zein da zure helburua Kar-
mengo elizan egiten dihardu-
zun lanean?
Momentuz hiru urterako kon-
tratua dut hemen eta, Karmen-
go elizan eman didaten aukera 
baliatuz, gehiago ikastea da nire 
asmoa. Ez dakit apezpikuak ni-
retzat zein asmo duen, baina oso 
pozik nago hemen eta Europan 
bizitzeko lehen tokia izateko 
Eibar herri zoragarria da. Hau 
da nire etxea orain.

Jaques Kotokok eta Peter Chiopsak Eibarko ohiturak ezagutzen dihardute eta San Juan jaietan San Juan sorbak bedeinkatu zituzten. SILBIA HERNANDEZ
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Noiztik zaudete hor eta zerga-
tik aukeratu zenuten Bulgaria?
Uztailaren 1ean etorri ginen 
eta abuztuaren 28ra arte egon-
go gara. Europa osoan zehar 
proiektu pila bat zeudela iku-
si genuen eta Bulgariak aten-
tzioa eman zigun, ez delako oso 
ohikoa. Lekua zegoen eta, pare 
bat hilabetetan koordinatzai-
learekin harremanetan egon 
ondoren, animatu egin ginen.

Zeintzuk dira orain arte atera 
dituzuen ondorio nagusiak?
Bulgariako egoera nahiko latza 
da. Hiriburura, Sofiara, iritsi 
ginenean berehala ohartu gi-
nen hango errealitateaz. Eraikin 
mordoa abandonatuta ikusten 
dira, oso hiri grisa da. Bulga-
rian emigrazio-tasa ikaragarria 

da. Ez dago apenas lanik, eta 
lan-baldintzak oso kaskarrak 
dira. Nerabe asko  aiton-amo-
nekin bizi dira, gurasoak beste 
herrialde batzuetara joaten di-
relako lan bila. Nerabe horiek 
“libre” daude eta ez dakite zer 
egin euren bizitzarekin. Ikus-
ten duten aukera bakarra beste 
herrialde batera emigatzea da.

Nolako proiektuetan ari za-
rete lanean?
MARIA: Bi proiektu paralelo 
daude. Ni Svishtov-en nago 
(Iparraldean, Errumaniako 
mugatik gertu). Nahiko han-
dia da, baina ez dago jende 
askorik. Bulgariarrak orain-
dik oso pentsaera komunista 
dute eta turkiarrak ghettotan 
baztertuta daude. Ni horie-

tako batean nago lanean, ak-
tibitateak egiten, gaztetxoei 
"burua zabaltzen" laguntzen, 
helburua ez dadin izan, esate 
baterako, Alemaniara joatea 
eraikuntzan lan egitera. Zeo-
zer gehiago izan dezaten nahi 
dugu.
GORKA: Ni Svishtov barruan 
dagoen beste herri txiki modu-
ko batean nago, eta bertan gaz-
teek nahiko egoera antzerakoa 
bizi dute. Gainera hiri handie-
tatik nahiko urruti daudenez,  
ez daukate ezertarako auke-
rarik. Ikusten duten irtenbide 
bakarra Bulgariatik alde egitea 
da. Eurekin  jokoak egiten ditu-
gu, hizkuntza klaseak ematen 
dizkiegu... Azken batean euren 
ezagutza-maila handitzeko ari 
gara lanean, jakin dezaten ba-
direla beste aukera batzuk Bul-
gariatik irten gabe, eta euren 
kabuz ere proiektuak bideratu 
ditzatekela.

Nolakoa da Bulgariak bizi duen 
egoera, oro har?
Orain dela gutxi Parlamentuko 
hauteskundeak izan dira eta, 
gure koordinatzaileak esan di-
gunez, ez da ezer aldatu: go-
bernua ustela da eta ez zaizkio 
herritarrak inporta. Ez dute di-
rurik bideratzen hezkuntzara 
eta osasunera… Nerabeak eta 
gazteak dira egoera horren on-
dorioak sufritzen ari direnak. 

Nola bizi dute COVID19-a bul-
gariarrek?
MARIA: Nik txertoa hemen 
jaso dut. Soberan daude, jen-
deak ez dituelako nahi, eta es-
kaini egin ziguten. Anekdota 
moduan esan dezaket ez zela 
hitzordurik hartu behar, ilaran 
jarri eta kitto. Erizainek eskula-
rrurik ez zuten erabiltzen,  ka-
lean ez da maskararik ikusten... 
Jende askok ez du COVID-19an 
eta txertoetan  sinisten. Gauza 

#  MARIA DE BLAS eta GORKA MARTINEZ  
DE LAGOS • Boluntaroak Bulgarian  #

“Bulgarian izugarria 
da gazteen egoera, ez 
daukate ia ezertarako 
aukerarik”
Bulgarian boluntario bezala bizitzen ari diren esperientzia 
kontatu digute Maria de Blas eta Gorka Martinez de Lagos eibartar 
gazteek.  Piskologia-ikasketak amaituta, udan zerbait egiteko 
gogoa zuen Mariak, eta, Interneten arakatuz, Europan zehar 
boluntario moduan jarduteko proiektu ugari eskaintzen dituen 
Europan Solidarity Corps aurkitu zuen.  Sekulako esperientzia 
pertsonal eta profesionala izaten ari da beraientzako,  eta ziur 
daude esperientzia eta ezagutza berriekin betetako motxilarekin 
bueltatuko direla Eibarrera.
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okerragoak ari baitira gertatzen 
euren bizitzetan: platerean ja-
tekoa izatea da lehentasuna.

Nolakoak dira horko  gazteak?
Gehienekin oso harreman ona 
izan dugu eta oso erraza izan da 
eurengana gerturatzea. Pro-
posamenak segituan hartzen 
dituzte eta guztiz inplikatzen 
dira jardueretan. Nagusienak 
pixka bat aldentzen saiatzen 
dira, batzuetan ez dute ulertzen 
zergatik gauden hemen, bai-
na gaztetxoenek,  eta batez ere 
turkiarren auzoan bizi direnek, 
oso ondo onartu gaituzte eta oso 
pozik daude udan gauza des-
berdinak egin ahal dituztelako.

Beraz, gustura zaudete egi-
ten ari zareten biharrarekin...
GORKA: Ni magisteritza bu-
katzen ari naiz eta azken urte 
honetan euskarazko eta ingele-
seko irakasle modura ibili naiz.  
Hemen segituan aplikatu ahal 
izan ditut ikasi ditudan gauza 
asko:  gazteengana nola hurbil-
du, nola sortu eurentzako inte-
resgarriak diren jarduerak…. 
Eta eurengandik zenbat ikasi 
daitekeen ere sorpresa handia 
izan da. Nahiz eta oso gazteak 
izan, sekulako mundua dau-
kate barruan, eta motibatuta 
badaude euren emozioak eta 

sentimentuak nola kanpora-
tzen dituzten ikustea niretzako 
kriston esperientzia izaten ari 
da. Batzuk ez dira hain desber-
dinak, kirolariak izan nahi dute, 
edo argazkilariak, medikuak… 
Denetik dago, baina aukera fal-
tagatik euren ametsak ahaztu 
behar izaten dituztela ikusten 
da. Erreferente falta daukate 
eta bakarrik egin behar dituz-
te gauzak, ez daukate zeinek 
erakutsi. 
 MARIA: Asko ikasten ari gara. 
Espero ez genituen gauzak aur-
kitu ditugu hemen. Orain ikas-
ten ari naizena oso  baliogarria 
izango zait urrian egiten hasiko 
naizen Erakundeen Piskologia 
masterrean. Nerabeekin jolas-
tera etorri ginen, baina azke-

nean oso eskertuta gaude gauza 
berriak ikasten ari garelako.

Nolakoa da Bulgaria?
Herrialde txikia da, jende gutxi 
dago eta gure sentsazioa da oso 
leku turistiko gutxi eta sakaba-
natuta daudela. Herri politak 
egun batean ikusten dira, eta 
astebete Sofian denbora gehie-
gi izan daiteke. Herrialdea hu-
tsik dagoela dirudi, eta hori oso 
tristea da. Bai kostaldeko herri 
batzuetan bai hiriburuan erai-
kin batzuk nahiko ondo zaindu-
ta daude eta oso fotogenikoak 
dira. Berez oso berdea da, lan-
dare asko dago, baina psikologi-
koki ikusita oso grisa da. Herri 
txikietan ez da ia inor bizi. Eta 
hori  kontuan izanda urtean 

zehar kanpoan lan egiten du-
ten asko Bulgariara bueltatzen 
direla udako oporrak familia-
rekin pasatzera. Gu 10 bolon-
dres gara eta 10 europar hona 
etortzea akontezimendua da 
eurentzako.

Beste boluntarioak nongoak 
dira?
Turkiarrak, italiarrak eta Espai-
niako beste zenbait tokitakoak 
daude. Herrialde bat hain ba-
rrutik ezagutzea eta, gainera, 
zure egoera berean daudenekin 
elkartu eta kultura nahasketa 
hori bizitzea oso interesgarria 
da. Bi turkiarrak, bat kostalde-
koa eta bestea Istanbulekoa, be-
raien artean kulturalki oso des-
berdinak dira. Oso kuriosoa da.

Jendea animatuko zenukete 
esperientzia bizitzera?
Oso eskertuta gaude bizitzen 
ari garen esperientzagatik eta, 
horregatik, eibartar guztiekin 
partekatu nahi izan dugu. Une 
gogorrak badaude ere, oso bi-
zipen positiboa da. Zalantzak 
alde batera laga eta horrelako 
esperientzia bizitzera anima-
tu nahi dugu jendea. Etxera 
bueltatzen zarenean beti gau-
za onekin geldituko zara. Hu-
rrengo batean errepikatzea es-
pero dugu.

“Erreferente 
falta daukate eta 
eurek bakarrik 
egin behar 
dituzte gauzak”
GORKA MARTINEZ  
DE LAGOS

“Nerabeekin 
jolastera 
etorri ginen, 
baina espero 
ez genituen 
gauza berri asko 
ikasten ari gara”
MARIA DE BLAS
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Mugarik gabeko abia-
dura daraman aurre-
rapen teknologikoe-

tan murgildutako gizartean 
bizi garenez, irakurketak eta 
idazketak zenbait aldaketa 
izan dituzte, eta, ondorioz, 
joera tradizionalak gailendu 
dituen beste metodo bat sortu 
da: irakurketa digitala. 

Irakurketa tradizionala
Hedabide digitaletan irakur-
tzea gure gizartean hedatuta 
dagoen praktika den arren, 
oraindik ere badaude zenbait 
irakurle paperean irakurtzeko 
ohiturari eusten diotenak, eta 
sakontasunez irakurtzeko in-

primatutako bertsioa nahiago 
dutenak. 

Adituek diote pantailaren 
bitartez irakurtzean testua-
ren ulermena murriztu egiten  
dela, batez ere informazio-edu-
kia baldin bada. Gainera, da-
tuek diote irakurketa digitalak 
distrakzioa errazten duela, eta 
horrek irakurtzeko eta ulertze-
ko beharrezkoak diren gaita-
sun kognitiboak oztopatzen 
dituela; besteak beste, arreta, 
kontzentrazioa eta memori-
zazioa.

Testu tradizionalak ez du 
irakurtzeko “aparteko gaita-
sunik” eskatzen, nahikoa da 
irakurtzen jakitea; hala ere, 

irakurketa digitalak teknologia 
berriak ezagutzera eta irakur-
tzeko hainbat modu garatzera 
behartzen du irakurlea, bai eta 
informazioa bilatzera ere. Ira-
kurketa modu hau “hipertes-
tua” da, testu beraren barruan 
hainbat dokumentu elkartzea 
ahalbidetzen duena.

Irakurketa digitala
Teknologia digitalek aukera 
handiak eskaintzen dituzte in-
formazioa eskuratzeko, bilte-
giratzeko eta transmititzeko. 
Modu horretan, irakurketa di-
gitaleko baliabideek testu in-
primatuetan lortzea zaila den 
informazioa aurkezteko mo-

Eta zuk zein euskarritan 
irakurtzen duzu?

Gaur egun irakurketa kontzeptuaren inguruan bi agertoki ezberdin daude kultura digitalaren eraginez. Izan ere, 
euskarri teknologikoak gure egunerokoan sartu zirenetik (Ipad, Kindles, laptios…), irakurketaren ohiko joerek 

aldaketa nabaria izan dute, eta errotik aldatu dute orain dela urte batzuk zegoen irakurtzeko modua. 

Irakurketa tradizionala eta irakurketa digitalaren arteko norgehiagoka.

Adituek diote 
pantailaren 
bitartez 
irakurtzean 
testuaren 
ulermena 
murrizten dela



ERREPORTAJEA 15…eta kitto!
1196. zenbakia

duak eskaintzen dituzte, ira-
kurtzeko moduak nabarmen 
aldatzen ari baitira. Material 
digitalak norbanako bakoitza-
ren gaitasun-mailara egokitu 
daitezke, eta horrek ikaskun-
tza-prozesu malguak ahalbi-
detzen ditu, irakurle bakoitza-
ren beharretara eta garapenera 
egokitzen direnak. 

Gero eta gehiago dira ira-
kurketa digitalaren esparruan 
sortzen diren eskaintzak: era-
biltzaileen berezitasunetara 
hobekien egokitzen diren ezau-
garriak dituzten gailuak mer-
katuratzea, liburutegietako 
liburu elektronikoen maile-
guratze-sistema eskaintzea, 

irakurketa-aplikazio elkarre-
ragile eta sinkronizagarriak 
areagotzea… Horiek guztiek 
negozio-eredu berriak sortu 
dituzte, hala nola, harpidetza-

sistemak. Material digitalen 
erabilerak, bai hezkuntzarako 
eta baita irakurketa pertsona-
lerako ere, hazten jarraitzen 
duen neurrian, galdera esan-

guratsuak sortzen dira ira-
kurketaren etorkizunaren eta 
testu-komunikazioaren ingu-
ruan. Azken batean, nahiz eta 
momentu honetan irakurleen 
artean tradizionalak gailen-
tzen diren, irakurketa digita-
lak aurrera egiten jarraitzen 
du, motel baina etengabeko 
hazkundearekin. Irakurketa 
tradizionalaren eta digitalaren 
arteko norgehiagoka antzua 
da: lehena, tradizionala, ez da 
desagertzen ari, baizik eta ga-
ratzen eta jardunbide eta mo-
dalitate berrietara aldatzen; 
bigarrena, digitala, aurkikun-
tza-prozesu batean dago, ager-
toki birtual konplexuetan. ■

Teknologia 
digitalek 
aukera handiak 
eskaintzen 
dituzte 
informazioa 
eskuratzeko

Oraindik ere 
badaude 
zenbait irakurle 
paperean 
irakurtzeko 
ohiturari eusten 
diotenak

BADATOZ PIRATAK
John Condon  eta Matt Hunt

“0-4 urte bitarteko haurrentzat”

GAZTETXOENTZAKO GOMENDIOAK HELDUENTZAKO GOMENDIOAK

AMATXOREN JERTSEA
Jayde Perkin

“5 urtetik gorako umeentzat”

ASTEBURU BAT ESKIATZEN
Jasone Osoro

“12 urtetik gorako nerabeentzat”

ARGIANTZA
Pello Lizarralde

“Helduentzako narratiba 
generoko liburua”

ENE BAITAN BIZI DA
Maddi Ane Txoperena Iribarren

“Helduentzako narratiba 
generoko liburua”

JENDE LIKIDOA
Nerea Arrien

“Helduentzako narratiba 
generoko liburua”

Eibarko Juan San Martin Udal Liburutegiko arduradunak, Eva Alberdik, udako oporrei begira 
 zenbait irakurketa-gomendio eman nahi izan dizkie herritarrei. 
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Debabarrenean 2020an 
artatu ziren txakurre-
tatik 100 kalean jaso 

ziren eta horietatik 80 jabeei 
itzuli zitzaizkien, 19 intere-
satuei eman zitzaizkien eta, 
tamalez, bati eutanasia erru-
kiorra aplikatu behar izan zi-
tzaion. Txakur horiez guztiez 
gain, beste 80 txakur ere itzu-
li zitzaizkien jabeei, tokian 
bertan identifikatu ostean 
eta txakurtegitik igaro behar 
izan gabe.

Datu kezkagarria da, zalan-
tzarik gabe, eta egiaztatzen du 
animalien abandonuak egitu-
razko arazo izaten jarraitzen 
duela, eta inplikatutako eragi-
le guztien esku-hartze eta lan-
kidetza handiagoa beharrez-

koa dela zifra hori murrizteko 
eta gure gizartean txakurren 
eta katuen ongizatea bermatu 
ahal izateko.

Pandemiak dakarrena
Etxealdiak ekarri duen bakar-
dadeari aurre egiteko asmoz, 
animalien beharra sentitu 
dute zenbaitek. Debabarre-
neko txakurtegiko arduradu-
nek honela adierazi zuten Ana 
Aranberrik "Eibar" aldizkari-
rako egindako elkarrizketan: 
“Pandemia garaian txakurte-
gira deitzen zutenei berdin 
zitzaien arra ala emea izan, 
eta ez zitzaien axola anima-
lia horren adina ezta aurretik 
izandako bizitza ere. Txakur 
bat nahi zuten, besterik gabe. 

Oso tristea da, baina horrela 
dago egoera pandemia hasi 
zenetik”.

Marcan Huella elkartea
Mankomunitatearen anima-
lien ongizate zerbitzuak lanki-
detza estua du Marcan Huella 
elkartearekin, etxerik gabeko 
animaliak adoptatzeko lagun-
tza eskaintzen baitute.

Marcan Huella irabazi-
asmorik gabeko gobernuz 
kanpoko erakunde bat da, 
Debabarreneko animaliez ar-
duratzen den pertsona-talde 
batek osatua.

Animaliek bizitza duina du-
tela ziurtatzen du elkarteak, 
adopzioak, harrera-etxeak, 
bazkideen bilaketa, janaria, 

Datu 
kezkagarriek 
egiaztatzen 
dute animalien 
abandonuak 
egiturazko 
arazo izaten 
jarraitzen duela

Animalia ugari abandonatzen 
dira urtero-urtero

Debabarreneko Mankomunitateak kalean jasotako animaliei bizitza berri bat emateko zerbitzua ematen du 
Elgetarako bidean kokatuta dagoen txakurtegian, animalien abandonuari aurre egiteko helburuarekin, elkarte 

animalistekin elkarlanean. Mankomunitateak adierazi du iaz, 2020an, 100 txakur eta 32 katu artatu zirela bertan. 

Animalien inguruko kontzientziazioa beharrezkoa dugu . EL DIARIO VASCO
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albaitaria, aseguruak, lekual-
daketak eta abarrekoak finan-
tzatzeko dirua bermatuz.

Elkarteko kideek diote Ei-
barko erregistroan argi ge-
ratzen dela txakur kopuruak 
gora egin duela pandemia ga-
raian, eta ez daukala zertan 
ideia txarra izan, betiere opor 
garaian ez badira animaliak 
oztopo bihurtzen eta haien 
ardura hartzen badute jabeek. 

Datuei erreparatuta ezta-
baidaezina da abandonu ka-
suen zifrak oso altuak dire-
la egungo gizartean. Horren 
harira, honela diote Marcan 
Huella elkartekoek: “Legeak 
ez ditu babesten animaliak, 
animalien tratu txarren aur-
kako legea oso atzeratuta bai-

tago: animaliak gaizki trata-
tzen dituen pertsonak ez du 
ondorio larririk jasaten, eta 
hori aldatu egin beharko li-
tzateke; isun handiak ezarriz, 
esaterako”.

“Ez erosi, adoptatu” leloa 
babesten dute elkartekoek: 
“Txakur bat erosten denean 
bizidunen salerosketa susta-
tzen da eta, askotan, animalia
merkantzia balitz bezala tra-
tatzen da. Gure iritziz, txakur 
bat ez da objektu bat, izaki
biziduna baizik; beraz, horre-
laxe tratatu eta errespetatu 
behar dugu. Ez dugu ulertzen,
hainbeste txakur abandona-
tu egonda, nola jarraitu de-
zakeen jendeak txakurtxoen 
salerosketa sustatzen".

Kalean aurkitzen diren ani-
malia horiei guztiei bizitza dui-
na emateko nahitaezkoa da he-
rritarren babesa eta laguntza. 
Gero eta gehiago dira ekimen 
honen aldeko apustua egiten 
dutenak; izan ere, duela zaz-
pi urte 10 boluntariok beste-
rik ez zuten elkartean parte 

hartzen, eta egun, ordea, 100 
baino gehiagok. Hainbat au-
kera daude laguntza eskaintze-
ko: noizbehinkako donazioak, 
bazkideak, adopzioak, babes-
leak... Elkartearen webgunean 
topatu daiteke informazio 
zehatzagoa (marcanhuella.es).

Herritarren artean kon-
tzientziazioa sortzeko aha-
legin handiak egiten ditu el-
karteak: eskoletan informazio 
saioak eman, sare sozialen bi-
tartez zabalkundea egin, fi-
nantziazio iturriak lortu... Lan 
handia dago horren guztiaren 
atzean, baina arduradunek 
argi daukate: “Zorionez, de-
nok laguntzen diogu elkarri 
eta betebeharrak banatzen 
ditugu".■

ANA ARANBERRI

ANA ARANBERRI

ANA ARANBERRIEL DIARIO VASCO

Txakur bat 
erosten denean, 
bizidunen 
salerosketa 
sustatzen da
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Espainiako Pediatria Elkarteak haur eta nerabeen larrialdi psi-
kiatrikoen %50eko igoerari buruzko datuak eman ditu. Argazki 
hori EAEn gertatzen ari denaren antzekoa da; Bizkaian %50 
igo dira aurten adingabeen ospitaleratzeak.

Osasun-arloko profesionalok badakigu haur eta nerabeen-
tzako tratamendu-eskariak gora egin duela.

Haurren artean anorexia kasuak ugaritzea, estres prostrauma-
tikoaren ondoriozko nahasmenduak berraktibatzea, portaera 
suizidak, ideiak eta adingabeen saiakerak areagotzea oso datu 
kezkagarria izaten ari da.

Errealitate isil horrek ez du nahikoa ahotsik komunikabi-
deetan, izendatzeak dei-efektua edo kasuen ugaritzea ekarriko 
balu bezala, errealitate mingarriegia agerian utziko balu bezala 
eta gure gizartean osasun emozionalean jartzen dugun pisuari 
buruzko eztabaida sakona sortuko balu bezala.

Osasun mentaleko zerbitzuan presio handiagoa dago arretan 
eta profesionalak kexkatuta daude,

Arreta pribatua ere tan-
taz tanta ari da laguntzen 
haurrei eta nerabeei preben-
tzio-ikuspegiarekin lan egi-
nez, egoerak larriagotu ez 
daitezen eta zailtasunak ez 
daitezen gauzatu.

Izendatzeko garaia da,  
inoiz baino gehiago arlo pu-
blikoaren eta pribatuaren 
arteko koordinazioa beha-
rrezkoa izaten ari da osasun 
psikologiko eta mentalaren 
beharrizan gero eta handia-
goei aurre egiteko.

Profesional batzuk "20. 
hamarkada eroak" deitzen 
diote etorkizun hurbilean 
aurreikusten den alkohol- 
eta droga-mendekotasun 
oldeari. Bizi diren murrizke-

ten errebote-efektu gisa deskribatzen da. Profezia alarmistek 
ez dute laguntzen; garrantzitsuena da arreta osasun emozio-
nalean jartzea, bai pribatuan bai publikoan, bai eskolan eta 
bai familian, zailtasunak profesionalki tratatzea haurrak edo 
nerabeak okerrera egin baino lehen, eta psikofarmakoak era-
biltzea, beharrezkoa balitz bakarrik.

Haurrak, nerabezaroa 
eta pandemia

"Haurren 
artean portaera 
suizidak, ideiak 
eta adingabeen 
saiakerak 
areagotzea oso 
datu kezkagarria 
izaten ari da"

Arrate Garitaonandia
Arrate Garitaonandia

“Natura Bizia” da euskal telebista joan zen astean emititzen 
hasi zen dokumentalaren izena. Uda honetan, astearte gauero, 
Euskal Herriaren ondare naturala hobeto ezagutzeko aukera 
paregabea emango digu telesail honek. Zortzi kapitulutan gure 
herriko naturgune ezberdinetako fauna eta florak bizirauteko 
dituen arazo eta erronken berri izango dugu.

Lehen bi ataletaz gozatzeko aukera izan dugu dagoeneko. 
Aste honetakoa kostaldeari buruzkoa izan da. Pasa den aste-
koak, berriz, Pirinioetako basa-bizitza ekarri zigun etxera. Bi 
kapitulu hauekin bakarrik argi geratu da dokumental guztian 
zehar ardatz izango den gaia: gizakiak naturguneetan duen 
eragin negatiboa.

Kasualitatea edo ez, pasa den asteburuan dokumentalaren 
lehen atalean erakutsi ziguten izaki batekin egin nuen topo. 
Canfranc gainean dagoen La Moleta tontorrera heltzeko 200 
bat metro falta zitzaizkidan. Apenas antzematen zen bidezidor 
batean nijoan oinez. Harkaitz handi bat inguratu eta begirada 
altxatu nuenean, nigandik 30 bat metrotara sarrio bat ikusi 
nuen. Niri begira zegoen.

Hiruzpalau segunduren ostean, sarrioak burua makurtu, 
buelta eman eta bi jauzi bizkorrekin mendi-lepoaren beste 
aldean ezkutatu zen. Ez nuen berriro ikusi. Ezusteko hark piz-
tu zizkidan zirrara eta sasipoza bat-batean itzali zituen nere 
baitan sortu zen marmarrak. Nola sentitu ote da Pirinioetako 
basahuntz hori? Beldurtuta? Haserretuta? Gogaituta? Beste 
izaki baten bizitokia inbaditzen ari al naiz nere aisialdi nahiak 
asetzeko bakarrik?

Asteburuko egonaldia amaituta, bueltan gara gure porlanezko 
basoan. Eta ahaztu egiten dugu naturari utzi dizkiogun espazio 
apur horietan izaki pila bizi dela eguneroko borroka neketsu eta 
etsi batean. Naturguneetara gure abenturatxoak egitera joaten 
garenean onar dezagun ez gaudela gure etxean. Izan dezagun 
gogoan horrelako tokietan kolono batzuk besterik ez garela.

Kolonoak gara

"Naturguneetara gure 
abenturatxoak egitera joaten 
garenean onar dezagun ez 
gaudela gure etxean. Izan dezagun 
gogoan horrelako tokietan kolono 
batzuk besterik ez garela"

Jon Mikel Mujika
Jon Mikel Mujika

ma
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Ustekabe fanfarreak bere 
habitat naturala laga du, 
kalea, bere historiako 

proiektu handiena sortzeko. 
Horretarako, Coliseo antzo-
kia musika-estudio bihurtu 
zuen orain dela pare bat aste 
eta hamar egunez txarangako 
18 musikari buru-belarri aritu 
dira bertan, Eibarko memoria 
musikalean aski ezagunak di-
ren abesti zaharrak berritzeko. 
Proiektu bizia izan da, konpro-
miso handia eskatu du parte-
hartzaile guztion aldetik, “bai-
na diskoari eman nahi genion 
kalitatea lortu dugu”, Xabier 
Oruesagasti zuzendari musi-
kalaren ustez.

Ustekabe osatzen duten mu-
sikariak ez dira profesionalak, 
baina proiektu honi izaera pro-
fesionala eman nahi izan diote 
eta erronka handia izan da eu-
rentzat. “Musikari gehienentzat 
lehen aldia izan da horrelako 
grabaketa batean eta, gainera, 
grabaketa oso potentea izan da, 
estilo ezberdinetako 11 abesti 
grabatu ditugulako. Gainera, 
zuzenean grabatu dugu, musi-
kari guztiek batera eta, akatsen 
bat eginez gero, berriz errepi-
katu behar genuen”, kontatu 
digu zuzendariak.

Josu Mendicutek, Ustekabe 
fanfarrean 20 urte daramatzan 
musikariak, Oruesagastik esan-
dakoa berresten du. “Guretzat 
oso prozesu zorrotza izan da. 
Gehienok musikari amateurrak 
gara, kaleko musikoak. Batzuek 

oso maila ona dute, Xabiren ka-
sua ikusgarria da adibidez, bai-
na ez gaude horrelakoak egitera 
ohituta. Gure entseguetarako 
lokalak ez du zerikusirik Coli-
seoan antolatu dugun estudioa-
ren akustikarekin eta niretzat 
zeharo ezberdina izan da ber-
tan jotzea”, diosku. “Erronka 
handia izan da bi zentzutan. 
Batetik, Coliseoan orduak eta 
orduak jotzen egoteko ahale-
gina eskatu digu. Eta bestetik, 
maila handia eskaintzea eska-
tu zaigu. Zentzu horretan Xa-
bierrek du erru handia, berari 
esker egin dugulako lan profe-
sionala”, gehitzen du.

Egindako esfortzuak, ordea, 
badu saria eta, Eibarko kantu 
zaharrekin maila handiko dis-
koa sortzeaz gain, taldearentzat 
mugarria ezarriko du. “Diskoa  
oso jauzi kualitatibo handia 
izango da Ustekaberentzat”, 
Mendicuteren ustez. Ez dago 
batere txarto iazko otsailetik 
gaur egunera arte bere ohiko 
jarduna eten behar izan duen 
txaranga batentzat. Izan ere, 
jairik eta kaleko ekitaldi kultu-
ral barik, Ustekabek ezin izan 
ditu kaleak girotu eta zenbait 
hilabetetan entseguak egin ahal 
izan barik egon da.

Diskoaren prestaketa izan da 
euren heldulekua sasoi naha-
si horretan eta orain, diskoa 
grabatu ondoren, itxaropenez 
begiratzen diote etorkizunari. 
“Esan dezakegu lehen baino 
indartsuago irten garela pan-
demiatik”, Mendicuteren iri-
tziz. Hala ere, taldeak ez du bere 
izaera amateurra galduko eta 
kale-taldeek duten filosofiari 
eutsiko dio, nahiz eta erronka 
berriei ekiteko asmoa duten. 
“Kalera itzuli nahi dugu, jen-
dearekin gertuko harremana 
izan… Hori da txaranga bat”, 
dio Mendicutek.

Abesti zaharrak gazteen  
begiradatik
Oruesagasti saxofoi-jolea da, 
Mendicute bezala, eta oso gazte 
sartu zen Ustekaben. Musike-
nen ikasketak egin ondoren, 
Amsterdameko Arte Uniber-
tsitatean masterra ikasten 
dihardu gaur egun eta uztaila 

Ustekaberen 
diskoak urte 
amaieran 
ikusiko du argia 
eta “urteetan 
gogoratuko 
dugun” ekitaldia 
egingo dute

Eibarko kantuak 
zaharberritu ditu 
Ustekabe fanfarreak
‘Arragueta kalian’ abestia dantzatu ezin daitekeela pentsatzen baduzue, ez duzue 
entzun Ustekabe fanfarreak prestatu duen bertsioa. Txaranga eibartarrak zeresana 
emango duen diskoa grabatu du eta Eibarko kantu zaharrei ukitu berezia eman diete. 
Orain dela egun batzuk Coliseo antzokian grabaketa egin ondoren, lanak urtearen 
amaieran ikusiko du argia eta, herriari ekarpen kultural aberasgarria eskaintzeaz 
gain, mugarria ezarriko du taldean. Ustekabeko musikariek ahaztu ezin izango duten 
esperientzia izan da eta 20 urteko ibilaldiari bultzada emango dio disko berri honek.
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ren hasieran Herbehereetatik 
etorri zen Ustekaberen proiek-
tu berezienaren zuzendaritza 
musikalaz arduratzeko. “Xa-
bierrek ikasitako guztia gure 
mailara ekartzen jakin du eta 
gure maila igotzea lortu du”, 
esan digu Mendicutek. Berba 
politen aurrean, Oruesagastik 
musikarien lana goraipatzen 
du. “Urtebete baino gehiago 
generaman abestiak presta-
tzen, grabaketa atzeratu egin 
zelako, eta grabatzeko ordua 
iritsi denean musikariek maila 
eman dute. Musikari amateu-
rrentzat zaila da grabaketak 
irauten duen bitartean momen-
tu oro %100 ematea eta eurek 

eman dute. Bikain aritu dira”, 
bere ustez.

Oruesagastiren zuzendari-
tzaz gain, Ustekaberen proiek-
tuak fanfarrea ondo ezagutzen 
duten Asier Ardaiz, Rakel Arbe-
loa, Beñat Etxabe eta Jon Viejo 
musikarien eta Walter Tuzzeo 
soinu-teknikariaren laguntza 
jaso du. “Maila handiko jen-
deak lagundu digu. Walterrek 
demaseko lana egiten dihardu 
eta, bestetik, konposaketa lanak 
egin dituztenek oso maila altua 
dute. Euretako batek, adibidez, 
Donostiako Jazzaldian jo du 
aurten”, azaldu digu Mendi-
cutek. Gainera, Ustekaberekin 
lotura berezia duen Eibarko 

Koro Gazteak ahotsa jarriko die 
fanfarreak prestatu dituen lau 
abestiri. “Eurentzat erronka po-
lita izango dela uste dugu. Izan 
ere, abestiei doinu eta erritmo 
bereziak eman dizkiegunez, 
kantuak ezagutu arren, beste 
modu batean abestu beharko 
dutelako”, diosku Oruesagastik.

Ustekabek, Eibarko Koro 
Gazteak bezala, Eibarko Mu-
sika Eskolan du bere jatorria, 
bertako ikasleek sortutako egi-
tasmoak direlako. Horregatik, 
Eibarko abestien proiektu ho-
nekin Eibarko Musika Esko-
lak duen garrantzia aldarrikatu 
nahi dute. “Herrian musika es-
kola egotea eta ondo funtziona-
tzea funtsezkoa da. Musika Es-
kolak ez badu eskaintzarik eta 
ikasle kopururik hainbat alorre-
tan, ezinezkoa izango da etor-
kizunean horrelako proiektuak 
egitea”, esan digu Mendicutek. 
“Proiektu honekin Eibarko jen-
de gazteak nagusien kantuak 
modu berri batean egitea bila-
tu dugu eta, iraganera begira-
tuz, musika eskolatik irten den 
jendeak gauza berriak egiteko 
duen gaitasuna erakusten du. 
Abesti zaharrak gazteen begi-
radatik berreskuratu ditugu 
eta, gure ondaretik abiatuta, 
gauza berriak eta apurtzaileak 

egin ditugu. Betikoa da, baina 
ez du betikoaren usaina”, gai-
neratu du.

Eibartik, eibartarren eskutik, 
Eibarrerako eta mundu guz-
tiarentzat. “Dena da Eibarren 
egina, ehuneko ehunean, eta 
denontzako da erakargarria, 
ez bakarrik herriko kantu zaha-
rrak ezagutzen dituztenentzat”, 
diosku Oruesagastik.

Herriko sustraietatik mundura
Mendicute eta Oruesagasti si-
netsita daude diskoak jendea 
harrituko duela. “Uste dut dis-
koa entzun arte jendea ez dela 
jabetuko benetan zertaz ari ga-
ren”, Mendicuteren ustez. Izan 
ere, Ustekabek ez du Eibarko 
kantu zaharren moldaketa hu-
tsa egin. Kantu zaharretatik 
abiatuz erritmo, doinu eta kon-
posaketa berriak sortu dituzte. 
“Diskoaren erdian euskal errit-
mo tradizionalak berreskuratu 
eta mantendu ditugu, eta bes-
te erdian abesti tradizionalen 
erritmoak eta estiloak aldatu 
ditugu, New Orleans eta latin 
erritmoak emanez”, azaldu digu 
Oruesagastik.

Txaranga batek duen kale-
ko izaera diskora eraman dute, 
baina ez hori bakarrik. “Txa-
rangaren ohiko formazioan 

Coliseoa musika-estudio bihurtu du Ustekabek diskoa grabatu ahal izateko. MAIALEN CAMPOS

Ustekabek Walter Tuzzeo soin-teknikariarekin egin du lan. MAITANE CAMPOS
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Jarraitu gaitzazu
S A R E 
S O Z I A L E T A N

aldaketa batzuk egin ditugu”, 
esan digu zuzendari musikalak. 
“Adibidez, perkusioari dagokio-
nez kaxa, dunbala eta txindatak 
izan ohi ditugu txarangan, bai-
na diskoa grabatzeko orduan 
hiru edo lau aldiz bakarrik egin 
dugu horrela, beste abesti guz-
tietan musika-tresna berriak 
sartu ditugulako: congak, bate-
ria osoa … Gainera, bi tuba era-
bili ditugu”, gehitzen du. Horre-
la, txaranga baten diskoa izan 
arren, “ez da txaranga-musika, 
entzuleak beste gauza bat aurki-
tuko du”, Mendicuteren ustez. 
“Kaleko giroa eraman dugu dis-
kora, baina ez da txaranga bat 
kalean entzutea bezala izan-
go. Kaleko giroa abesti apur-
tzaileetan eta espero ez dugun 
kantuetan aurkituko dugu, eta 
Amerikako brass band bat edo 

jazz talde bat entzuten ari garela 
emango du”, diosku.

Eibarko kantuen zaharbe-
rritze horretan, “gure sustraie-
tatik beste kultura batzuk be-
sarkatzeko borondatea dago”, 

azaldu digu Mendicutek. Ho-
rretarako, Eibarko aspaldiko 11 
abesti aukeratu dituzte (Agur 
esanda banua, Arragueta, Sui-
te Eibartarra, Eibar tiene su 
entrada, Eibarko Herria, For-
jarien kanta, Hiru gizon ilus-
tre, Venid al pueblo de Eibar, 
Arrateko Ama, Himno a Eibar 
eta Cielito). “Aukeratzeko or-
duan, kantu batzuk argi geni-
tuen, baina beste batzuk ara-
katze-prozesu batetik datoz”, 
gehitzen du Mendicutek. Bere 
ustez, “aurretik beste batzuek 
antzinako abestiak berresku-
ratu dituztelako izan da posible 
lan hau”. Horrela, Ego Ibarrak 
80. eta 90. hamarkadetan egin-
dako lanaz eta Juan Bautista 
Gisasolaren musika-lanen bil-
dumaz baliatu dira abestiak 
aukeratzeko orduan.

Oraindik ondo zehaztu gabe 
badute ere, diskoa fisikoki kale-
ratzea da asmoa eta, horrez gain, 
abestien inguruko dokumenta-
zioa jasoko dute. “Abestien tes-
tuingurua azaldu nahi dugu eta 
ikerketa-lana egiten dihardugu 
Udal Artxiboaren laguntzare-
kin”, kontatu digu Mendicutek. 
“Herriko kantutegian bertsola-
ritzaren eta aratosteen garran-
tzia zenbaterainokoa izan den 
ikusi dugu, besteak beste”.

Diskoa San Andres jaien in-
guruan edo abenduaren hasie-
ran kaleratzea nahi du Usteka-
bek eta aurkezpen-kontzertua 
eskaintzeko asmoa du. “Ekitaldi 
horretara joaten direnek urtee-
tan gogoratuko dute”, Mendi-
cuteren ustez. Bikotearen ber-
bak entzunda, ustekabe handia 
izango da eibartarrontzat.

Xabier Oruesagasti izan da diskoaren zuzendari musikala. MAITANE CAMPOS

“Abesti zaharrak 
gazteen 
begiradatik 
berreskuratu 
ditugu, gauza 
apurtzaileak 
eginez”
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Espero zenuen 3. mailan jar-
duteko lortu duzun igoera? 
Zelako probei egin behar izan 
zenien aurre?
Espero baino, helburutzat hartu 
nuen; iaz ere gertu izan nuela-
ko. Itxaropen pixka bat banuela 
ezin dut ukatu. Epaile lanekin 
batera, proba fisikoak gainditu 
behar izan genituen eta baita 
araudiari buruzko galdeketei 
erantzun ere. Gauza askotan be-
zala, ikasten eta prestatzen ba-
dituzu, gainditzeko modukoak.

Zure bilakaeran zenbateraino-
ko jauzia dakar horrek? Lehen 
ere marrazain izan zara 3. mai-
lan, ezta? 
Bai, maila ezagutzen nuen 
lehendik. Batez ere, maila hori 
Nazionala izanik, orain Gipuz-
koatik irten eta Euskadin parti-
duak zuzentzeko aukera eskai-
niko dit. Berez, kategoria hori 
zailagoa ere bada, exigentzia 
handiagokoa, baina moldatze 
kontua izango da.

16 urterekin hasi eta zazpi den-
boraldi  daramatzazu epaile la-
netan. Zeintzuk izan dira orain 
arte zure ibilbidean emanda-
ko urratsak?
Guztiok bezala, epaile-gai mo-
duan hasi nintzen ni ere, azkar 
batean Erregional mailara iris-
teko. Bertan hiru denboraldi 
egin ondoren, Preferente edo 
Gorengora pasatu nintzen, hor 
bi denboralditan jarduteko, eta 
hortik Ohorezko Mailara eman 
nuen urratsa, beste bi denboral-
di egiteko.

“Partiduaren kontrola izatea da 
garrantzitsuena, une bakoitzari 
egokitzen jakin eta asmatzea”

<<<  JORGE RUBIO  •  Maila Nazionalera igo berri den foball-epailea  >>>

Badira urte batzuk Eibarren ez dugula Nazional mailako arbitrorik. Jorge Rubiok 23 urterekin lortu du horretara 
heltzea. Bide luzea du oraindik osatu beharrekoa, baina bere afizioa ofizio bihurtuta gozatzen duela nabaritzen zaio. 
Hala ere, ez du urrutira begiratu nahi eta pausoz-pauso jardun beharraz dihardu. Zelaitik kanpo ere, kontrolatzen.
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Foball-jokalaria ere izan zara. 
Aurrekari horrek zer eragin du 
epaileon lanean? Mesederako 
da, laguntzen du? 
Foballean jubeniletaraino jar-
dun nuen, 19 urterekin laga eta 
epaile izateko bidean sartzeko. 
Foballari lotuta jarraitzeko bes-
te modu bat da, gustokoa duzun 
horrekin. Aurreko esperientzia 
horrek balio dezake zelaian ger-
tatzen dena hobeto ulertzeko, 
baina ez uste ezinbestekoa de-
nik arbitro ona izateko.

Noizbaiten izan dituzu zalan-
tzak, bide horretatik jarraitu 
edo ez zure buruari galde-
tzeraino? 
Ez da nire kasua izan. Egia da 
hasieran kosta egiten dela: 
zure berezko urduritasunei, 
jendearen protestei… Horri 
aurre egiten jakin behar duzu, 
arbitratzera egokitu arte, zure 
lana modurik onenean egiteko. 
Behin horra helduta, gozatzen 
hasten zara. Gustora nabil, ha-
sierako “zailtasunak” ahaztuta 
ditut.

Zer du onena epaile-lanak? 
Eta zer txarrena?
Esango nuke bakoitzaren ara-
berako kontua dela hori, ezber-
din sentituko dugulako. Onena 
niretzat foballari konektatuta 
egoteko eskaintzen duen aukera 
da, mundu hori zure egitea. Eta 
txarrena, zeozer aipatzekotan, 
astebururako planak baztertu 
behar dituzula askotan… Zapa-
tu eta domekako denbora asko 
jaten dizu afizio horrek. Mol-
datu behar, ez dago besterik! 

Epaile on batek zer kontrolatu 
behar du? Komeni da jokalarie-
kin berba egitea, edo hobe da 
distantziak gordetzea? 
Hobe da guztiak eta arlo bakoi-
tza kontrolatzea, partidu ba-
kar batean denetariko aukerak 
izango direlako: berba egiteko, 
gauzak zail jartzen direnean 
zorrotzagoa izateko, baita “bor-
deagoa” ere… Une bakoitza-
ri dagokiona ematen asmatu 
behar duzu. Partidu hasieran, 
lasaiago gaude denok. Azken 
minutuetan, tentsioak ere gora 
egiten du.

Fisikoki zaintzea, arauak jaki-
tea, jokoa ulertzea, kontrola 
eramatea… Faktore horietatik 
zerk ematen du lan gehien?
Guztiak kontuan hartzea kome-
ni zaigu; horko faktore batek 
huts egiten badizu, kostatuko 
zaizu ona izatea. Baina, zeo-
zer azpimarratzekotan hasita, 
egoera kontrolatzea bestela-
korik ez dago: hori berori da 
zailena eta, aldi berean, garran-
tzitsuena.

Jokalariek laguntzen dizuete 
orokorrean? Edo amarruzale 
dira gehiago?
Normalean laguntzen digutela 
esango nuke, amarruetan jar-
duteko joerak egon badaude 
ere. Baina, hasteko, ez dut uste 
arazoak sortzeko asmoarekin 
zelairatzen denik jendea. 

Zenbateraino izan behar duzu 
psikologo? Epaile izateak ze-
laitik kanpo aldatu dizu jendea 
ulertzeko modua? 
Psikologo-lanak barneratuta 
ditugu, bai. Jokalariak ulertzea 
beharrezkoa dugu, eurekin du-
gun jokatzeko modua ere alda-
tzeko, hori beharrezkoa bada. 
Oso bero badago bat, igartzea 
komeni zaigu eta modu egokie-
nean tratatzea. Zelaitik kanpo 
zeozertan aldatu  nauen ez naiz 
konturatu, inoiz ez diot nire bu-
ruari galdetu epaile naizelako 
besteekiko nire jarrera aldatu 
dudan.

Baduzu gogoko epailerik? 
Zerk ematen dizu atentzioa 
epaile batengan?
Hemen ikusten ditudan 1. Mai-
lako hoberenak ditut gustoko. 

Normalean partiduak kontro-
latzeko duten moduan fijatzen 
naiz, norgehiagokak ikusteak 
asko laguntzen dute horretan, 
gauza txikiak dira askotan…

Zelan egiten diozu ihes ingu-
rukoari eta zentratzen zara 
epaitu behar duzun horretan?
Denborarekin ikasten da. Has-
tapenetan gehiago erreparatzen 
zenion kanpokoari, publikoari 
adi; partiduek erakusten dizute 
epaile-lana erdigunean koka-
tzen, eta ohitzen zara bakarrik 
epaile izaten. Esperientzia kon-
tuak pisu handia du horretan.

Lan ona ala txarra egin, zenba-
teraino eragiten dizu horrek 
etxeratzerakoan?  
Epaileok buelta asko ematen 
dizkiegu hartutako erabakiei. 
Eta, beste ofizioetakoetan da-
biltzanei moduan, ez zaigu gus-
tatzen gure lana txarto egitea. 
Horrelakoetan, pare bat egun 
behar izaten ditut hori ahaztu 
eta nire onera etortzeko.

Erantzukizun handiagoa na-
barituko duzu jaitsiera edo 
igoerako partiduetan, ezta? 
Baina ez da urduritasun kon-
tua; horrelako partiduen au-
rrean, tentsionatuago nagoela 
esango nuke. Horko akats batek 
badakigu ondorio larriagoak 
dituela, baina guri berdin jo-
katzea dagokigu.

Non ikusten duzu zure burua 
hemendik urte batzuetara?   1. 
Mailara igotzeko gutxienez 
zenbat denboraldi behar-
ko zenuke, prozesu normal 
batean? 
Pausoz-pauso joatea komeni 
zait eta saiatzen naiz horrelako 
kontuak baztertzen. Zenbat eta 
helburu handiagoak ipini zure 
buruari, orduan eta presio han-
diagoa jasan behar duzulako, 
eta hori ez da ona. 1. Mailara 
igotzeko urte asko behar dira 
eta, gainera, faktore asko ez 
daude zure esku. Azkarren jota 
ere, hamar urtetik gora beharko 
nituzke. Oso zaila da horraino 
heltzea, oso urruti egoteaz gain. 
Zertarako sartuko gara holako 
kontuetan?

“Zazpi urte 
daramatzat 
bakarrik epaile 
lanetan eta 
pausoz-pauso 
jarraitu nahi dut”

“Foballari 
konektatuta 
egotea eskertzen 
dut, asteburuko 
plan askorik ezin 
badut egin ere”
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>>> Julian Eraso buru duen 
talde antolatzaileak San Inazio 
egunerako prestatu ditu azken 
edizioan egin zen bezala egun 
berean jokatuko diren bi pro-
bak. Biek ere ibilbide zorrotzari 
ekingo diote: emakumezkoe-
nak 2. mailako (Jaizkibel eta 
Murgil) eta 3. mailako (Aia eta 
Gurutze) bina mendaterekin, 
eta gizonezkoenak 1. mailako 
bat (Erlaitz), 2. mailako hiru 
(Urraki, Jaizkibel eta Murgil) 
eta 3. mailako beste birekin 
(Azkarate eta Alkiza). Gizo-
nezkoen lasterketak Remco 
Evenepoelek 2019an iraba-
zitakoan baino bi kilometro 

gutxiago izango ditu, “Igeldo-
tik Oriora jaisteko errepidea-
ren baldintzek galarazi egin 
dutelako, segurtasunagatik, 
lasterketa bertatik igarotzea”; 
oraingoan 223 kilometro eta 
erdi egingo dute. Emakumez-
koenak, bestalde, orain dela 
bi urte Lucy Kennedy austra-
liarrak irabazitakoak baino 12 
kilometro gehiago izango ditu, 
guztira 139ko ibilbidea osatze-
ko. Lasterketa biak Donostian 
hasi eta amaituko dira, ema-
kumezkoena aurretik hasita 
eta gizonezkoena ondoren, eta 
helmuga ohiko tokian izango 
dute, Bulebarrean.

Emakumezkoaren lasterke-
tari dagokionez, OCETAk iaz 
iragarri bazuen Klasikoaren 
ordez Itzulia Women izeneko 
hiru eguneko proba antolatuko 
zuela (maiatzaren 14tik 16ra 

jokatzekoa) Frantziako Ema-
kumeen Tourra Klasikoaren 
data berean jarri behar zutela-
ko, azkenean “aurten ez denez 
Emakumeen Tourra jokatuko, 
Klasikoari eutsi diogu”.

OCETAk antolatutako Donostia 
Klasikoak 31n jokatuko dira

Jaz Eibar Triatloi Taldeak ordezkaritza izan 
zuen Mequinenzako triatloian ere
>>> Aurreko domekan Zarago-
zako herri horretan jokatutako 
distantzia erdiko triatloian bi 
elgoibartarrek ordezkatu zu-
ten gure herriko triatloi taldea. 
Ioseba Tamayo eta Igor Torres 
izan ziren bertan egituratutako 
distantziari aurre egin behar 
izan ziotenak, eta Torresek, 

“bi urtetan lehiatu gabe egon 
ondoren, zailtasun handiak 
izan zituen lehen trantsiziora 
iristeko”. Urtegi batean 950 
metroko tarteari bi bira eman 
ondorengoa hobeto joan zi-
tzaizkien gauzak Jaz-ekoei eta 
bizikleta gainean marka onak 
egin zituzten biek ala biek. Ter-

mometroak, baina, 37 gradu 
jarraitzen zuen markatzen eta, 
diotenez, “oinezko lasterketa 
biziraupen ekitaldia izan zen”. 
Tamayok 26. postuan amai-
tu zuen, 4:38:29ko denbora-
rekin, eta Torres 50. postuan 
sailkatu zen, taldekidearen-
gandik 13 minutura (4:51:58).

>>> Eta abuztuaren 23ra arte 
iraungo duen kirol mota desber-
dinetako jaialdi handiak horre-
la emango ditu lehen urratsak. 
Eibartik Odei Jainaga xabalina-
jaurtitzailea eta Mikel Oyarza-
bal foballaria izango dira ber-
tan; Mikelen selekzioarekin 
izango da baita azken denbo-
raldian Eibar FT-n jokatu duen 
Bryan Gil aurrelaria ere. Selek-
zio horrek atzo zuen lehen parti-
dua eta hilaren 25ean eta 28an 
jokatuko ditu bere multzoko 
beste biak. Hortik aurrera egiten 
badu, eta hurrengo kanporake-
tak gaindituz gero, foballaren 
finala abuztuaren 7rako dago 

iragarrita. Odei Jainaga atletak, 
bestalde, abuztuaren 3an joka-
tu beharko du sailkapen fasea; 
xabalina-jaurtiketaren finala 
handik lau egunera jokatuko 
da, hilaren 7an.

Joko Olinpikoetako moda-
litateei dagokienez, bestalde, 
oraingokoan bost berri sartuko 
dituzte: surfa, skateboarding, 
eskalada, karatea eta softbola, 
azken hau orain dela urte batzuk 
ere jokatu zena. Karatea, dena 
dela, kate motzean lotu dute, 
hurrengo Jokoetan ez delako 
izango. Pilota ere erakutsi zuten 
Bartzelonakoetan, baina gero ez 
zuen jarraitu.

Gaurko inaugurazioak zabalduko ditu Tokioko Joko Olinpikoak

Lucy Kennedy australiarrak irabazi zuen 2019ko edizioa.

Azken denboraldian Eibarren jokatu duen Bryan Gil Olinpiadetan izango da.
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>>> Lehen Mailan zazpi den-
boraldi egin ondoren, 2021-22 
denboraldia 2. Mailan joka-
tuko duen Gaizak Garitanok 
prestatzen duen taldeak uz-
tailaren 5ean ekin zien den-
boraldi aurreko entrenamen-
duei. Eta, aurreko zapatuan 
Calahorran 2-1 galdu eta 
gero (Venancio etorriberria-
ren golarekin), bihar goizeko 
11:00etan izango du hurren-
go norgehiagoka Zubietan 
SmartBank Liga horretara 
Sanse igoberriaren aurkako 
partiduarekin. Xabi Alonso-
ren taldearen aurka jokatu eta 
hurrengo egunean, domekan, 
Garitanoren taldea Austriako 
Kössenen kontzentratuko da 
astebeterako, abuztuaren 1era 
arte. Han momentuz Greather 
Fürth taldearen partidua lotu 
dute hilaren 31rako, 17:30ean 
hasita. Behin hona bueltatuta, 
abuztuaren 4an Urritxen joka-
tuko dute 2. Maila horretara 
igotako Amorebietari aurre 

egiteko; eta handik bi egunera, 
6an, Realaren kontra izango 
dute hurrengo erronka.

Fitxaketak
Eibar FT-k, maila berriarekin 
batera, taldea ere guztiz alda-
tuko du: hainbat denboralditan 
bizkar-hezurra osatu duten ia 

jokalari guztiak taldea laga du-
telako beste berri batzuei tokia 
egiteko. Hori dela-eta, Eibar 
FT-ko zuzendaritzak hainbat 
jokalari fitxatu ditu dagoeneko, 
hasteko Oscar Sielva erdilaria 
(Ponferradinatik) eta Jose Cor-
pas aurrelaria (Almeria) etorri 
zirenetik. Glauder ezker hega-

leko atzelaria Fuenlabradatik 
etorri da bi denboraldirako, Javi 
Muñoz erdilaria Mirandesetik 
beste birako, Frederico Venan-
cio atzelaria Lugotik hiru den-
boraldirako, Fran Sol aurrelaria 
Tenerifetik badator ere Kieveko 
Dinamoko jokalaria da eta la-
gata dator, Franchu hegaleko 
erdilaria Fuenlabradatik dator 
hiru denboraldirako eta, mo-
mentuz azkena, denboraldi 
bakarrerako datorren Etxeita 
Getafeko atzelaria dugu.

Bestalde, Kirol Zuzenda-
ritzan eman diren aldaketei 
dagokienez, Cesar Palaciosek 
Fran Garagarzaren tokia hartu 
duen honetan, Arkaitz Lakan-
bra izango du idazkari tekniko 
berriaren postuan, Vitoria filiala 
entrenatzen bi denboraldi eman 
eta gero. Eneko Romok bigarren 
taldeko ardura izango du, 23 ur-
tez azpiko jokalariak jarraitzeaz 
aparte. Eta Fran Rico, Alvaro de 
la Fuente eta Pablo Sanzolek 
osatuko dute lan-taldea.

Eibar FT-k kontzentrazioa egingo du datorren astean Austrian

Etxeita atzelari zornotzarrak esperientzia handia du goi mailako foballean.

>>> Meritu handiko denboral-
dia egin eta gero eutsi zion 1. 
Mailari Eibar FT-k bere debu-
tean eta gero eta gertuago du 
hurrengo denboraldia presta-
tzen hasteko lehen eguna. As-
telehenean, hilaren 26an, ekin-
go diote aurredenboraldiari, 

hauen kasuan ere entrenatzai-
le aldaketarekin, Iker Dorron-
sorok Ana Junyent katalunia-
rrari pasatuko baitio lekukoa. 
Entrenatzaile berria seigarren 
emakumea izango da Iberdrola 
Ligan (tartean daude Realeko 
Natalia Arroyo eta Athletic-eko 

Iraia Iturregi). Junyent-ek la-
guntzaile izango ditu Noelia 
Pont eta Isabel Quiles, Ismael 
Mazola prestatzaile fisikoa eta 
Jaume Borrero atezainen en-
trenatzailarekin batera.

Fitxaketak
Atletico Madrilekin itxitako 
akordioari esker, Alejandra 
Bernabé atzelariak Eibarrekin 
jokatuko du denboraldi hone-
tan. Espanyol jaitsi berria laga 
eta Eibarrera dator baita Elba 
Vergés atzelaria ere, denboraldi 
baterako sinatuta. Eta Athletic 
Club-ekin lotutako akordioari 
esker, Amaia Peña de las Heras 
atezainak ere Eibarren jokatuko 
du; atezaina Europako txapel-
duna izan zen 17 urte azpikoko 
Espainiako selekzioarekin eta 
munduko azpitxapelduna 19 
urte azpikoarekin.

Ana Junyent-ek Dorronsoro ordezkatuko du 
Eibar FT-ren entrenatzaile postuan

Junyent jokalari-ohiak gidatuko du taldea goi mailako bigarren denboraldian.

Udako ordutegia
Kirol Patronatoko 
instalazioetan

>>> Eibarko Kirol Patronatoak 
kaleratutako oharrari jarrai-
tuz, hona hemen herriko ki-
rol instalazioetan uda sasoian 
izango diren hainbat aldaketa: 
Ipurua kiroldegia itxita egongo 
da abuztuaren 9tik 22ra arte 
eta barruko igerilekua abuztu 
guztian; Unbe kirolgunea itxi-
ta egongo da uztailaren 25etik 
abuztuaren 8ra arte; eta Or-
bea kiroldegia itxita egongo 
da uztailaren 24, 25 eta 26an, 
bertako spa abuztuaren 29ra 
arte ixteko.  Bestalde, dome-
ketan itxita egongo da Orbea 
kiroldegia. Ipuruako kanpoko 
igerilekua hilabete honetan za-
balik egongo bada ere 10:00eta-
tik 21:00ak arte, abuztuaren 
1etik irailaren 12ra arte goizeko 
10:30ean zabaldu eta arratsal-
deko 20:00etan itxiko dute.
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Zein da Antzerki Laborategia-
ren helburu nabarmenena? 
Helburu asko eta anitzak di-
tuzte tailerrek, baina, esango 
nuke xede behinekoena he-
rritarrei zerbitzu alternatibo 
bat eskaintzea dela, alegia, Ei-
barren antzezle- eta artista- 
harrobi bat sortzea. Uste dut 
Eibar moduko hiri batek ezin-
bestean izan behar duela aska-
tasun-estiloa lantzea ahalbi-
detuko duen zerbitzua. Aske 

izateko eta lotsak alde batera 
lagatzeko sortutako tailerrak 
dira, eta parte hartzen duten 
guzti-guztiek ikastaroa amai-
tzean eramango dute berakie-
kin egunerokoan erabiltzeko 
erremintaz betetako motxila: 
askatasuna, segurtasuna, mu-
gitzeko gaitasuna… 

Jaioterrian zure gidaritza-
pean laborategia sortzeak 
zer sentiarazten dizu?

Txikitatik sentitu izan dut hu-
tsune oso handia Eibarren an-
tzerkiaren eta arte ezenikoaren 
alorrean. Musika, koroa… oro 
har artea landu izan da, baina 
non dago adierazpen-askatasu-
na? Hori horrela, egoera hori 
aldatzeko asmoz bueltatu naiz 
herrira, Eibarrera, eta nik bere 
garaian izan nuen hutsunea be-
tetzeaz gain, gaur egungo gaz-
te zein helduei aukera berriak 
eskani nahi dizkiet.

Eibarko Udalak “Antzerki laborategia” tailerra antolatu du datorren ikasturterako arte eszenikoen lanketa 
herritarrei eskaintzeko asmoz. Ekimen horren gidaritzapean egongo da aktorea, sortzailea eta antzerki irakaslea 
den Irene Hernando eibartarra. Bere “bihotz, maitasun eta ezagutza” guztiak eskainiko dizkie artistak parte-
hartzaile guztiei.

“Kontuz! 
Antzerkiak 
zaletasun eta 
mendekotasuna 
sortzen du eta!”

“Txikitatik sentitu izan dut 
oso hutsune handia Eibarren 
antzerkiaren eta arte  
ezenikoaren alorrean”

<<<  IRENE HERNANDO ETXEBERRIA •  Antzerki Laborategiko gidaria  >>>
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Eibarren sumatzen zenuen 
hutsunea dela eta, kanpora 
alde egin behar izan zenuen 
zure ibilbide profesionalari 
eusteko.
Bai, horrela da. Gaztetxoa nin-
tzela Donostian zein Bilbon 
ikastaro asko egin nituen nire 
alorrari buruzkoak, eta Ma-
drilen ere egon izan naiz. Gi-
puzkoako Diputazioak beka 
eman zidan, “talentu gaztea-
ri” bideratutakoa, eta Berli-
nen eman nituen aurrerapauso 
profesional garrantzitsuenak. 
Momentu honetan Donostian 
bizi naiz eta bi ogibide ditut: 
batetik, hezkuntza kulturale-
ko irakaslea naiz, eta, beste-
tik, aktore lanetan dihardut. 
Honako hauek izan dira nire 

azken lanak: “AHOY!”, “Ade-
la eta Martirio” eta “Tarzan”.

Noiz zabaltzen da izen-ema-
tea? 
Antzerki tailerrean izena 
emateko aurrematrikula egin 
beharko da abuztuaren 30etik 
irailaren 22ra (biak barne)eta, 
horretarako, formulario bat 
bete beharko da elektronikoki 
udaleko webgunean. Aurrema-
trikula egiteko epea amaitzera-
koan behin-behineko zerren-
dak lortuko dira eta taldeen 
kudeaketa burutuko da. Onar-
tu direnekin zerrendak egin-
go dira. Zerrenda horiek Pe-
gora eta udalaren webgunean 
egongo dira irailaren 29an, 
12:00etatik aurrera.

Zenbat talde sortuko dira? 
Lau talde egongo dira: LH 3., 
4. eta 5. mailakoentzat; LH 6., 
DBH 1. eta 2. mailakoentzat; 
DBH 3., 4. eta Batxilergoko 1. 
eta 2. mailakoentzat; eta hel-
duena. Edonork hartu dezake 
parte, ez dago inongo profilik 
zehaztuta.

Zein da zure egitekoa hilabe-
te horietan zehar? Zer eskai-
niko diezu zuk profesionalki 
parte-hartzaileei?
Ez zait “irakasle” hitza gusta-
tzen, ni “gidari” izango naiz 

hilabete horietan zehar. Izan 
ere, ziur nago parte-hartzai-
leek asko ikasiko dutela nitaz, 
baina nik ere asko ikasiko dut 
eurekin. Antzerki Laborategia 
ez da Antzerki Eskola, espa-
zio guztiz librea izango baita, 
elkarrengandik asko ikasiko 
dugun unea. Hainbat teknika 
landu eta ikasiko dira: antzer-
ki fisikoa, testuala, inprobisa-
zioak... Nork bere ahotsa, bere 
beharrak, bere nahiak ditu, eta 
hori izango da tailerraren abia-
puntua.

Zer esango zenioke tailerrean 
parte hartzeko zalantzan da-
goenari?  
Asko gustatzen zait esaldi hau: 
“Kontuz! Antzerkiak zaletasun 
eta mendekotasuna sortzen du 
eta!”. 

Zein ezagutza jasoko ditu 
“ikasleak” tailer horiek amai-
tutakoan? Zergatik izango 
zaio baliagarria??
Taldearen nahi eta beharren 
araberako erabakiak hartuko 
ditut, eta kideei egokitutako 
tailerrak sortuko ditut. Oinarria 
autoezagutza lantzea izango 
da, nork bere burua ondo eza-
gutzen duenean lortzen baitira 
benetako erremintak. Antzer-
kia ez da mugatzen gidoia ikasi 
eta eszenatoki gainean inter-

pretatzera; horren atzean se-
kulako entrenamendu fisiko, 
mental eta emozionala dago. 
Gainera, gure emozioen kana-
lizazioa egiten ere ikasiko dugu, 
segurtasuna eta automaitasuna 
lortze aldera. 

Zein aurreikuspen dituzu? 
Uste duzu arrakastatsua izan-
go dela?
Itxaropentsu nago eta espero 
dut harrera ona izatea herri-
tarren aldetik. Egia esan, gaz-
tetxoen artean uste dut inte-
resa piztu dezakeen tailerra 
dela, baina zalantza gehiago 
daukat nagusiagoak direnekin. 
Hala ere, ziur nago probatzen 
dutenean ez direla damutuko 
eta inguruko lagunak konben-
tzituko dituztela parte hartze-
ko.  Nire bihotz, maitasun eta 
ezagutza guztiak eskainiko diz-
kiot tailerrari, uste dudalako 
eibartarrek ere badaukatela 
eskubidea horrelako esperien-
tziak bizitzeko.

“Antzerki 
Laborategiaren 
helburua 
Eibarren 
antzezle- eta 
artista-kantera 
bat sortzea da”
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Eibarko Udalak UEUrekin lan-
kidetzan kaleratzen duen Juan 
San Martin beka jasotzeko in-
teresa dutenek irailaren 1etik 
urriaren 12ra bitartean (biak 
barne) aurkeztu beharko dute 
eskaera, dokumentazioarekin 
batera, elektronikoki www.
eibar.eus webgunean. Aurten 
landuko den ikerketa esparrua 
Filosofia izango da. Bekaren 
zenbatekoa, bestalde, 9.000 
eurokoa da. Deialdiaren ingu-
ruko argibide guztiak Udalaren 
web orrian daude eskuragarri.

Irailaren 1etik aurrera egin 
daitezke Juan San Martin beka 
jasotzeko eskaerak

Udalak eta Klub Deportiboak 
antolatzen duten XXXIV. In-
dalecio Ojanguren lehiaketara 
lanak aurkezteko epea irailaren 
1etik 30era bitartean egongo da 
zabalik. Lehiaketa 009/2021 
Argizaiola lehiaketaren sailka-
penerako baliagarria da (Eus-
kal Herriko Argazkilaritza 
Federazioaren Sariak Euskal 
Herriko argazkilariei).

Baldintzei dagiokienez, 
gehienez hiru argazki zuri-
beltzean eta hiru koloretan 
aurkeztu daitezke parte-har-
tzaile bakoitzeko, beste edo-
zein lehiaketatan saritu gabeak. 
Bestetik, lanak 40 x 50 cm-ko 
kartulinarekin edo kartoiare-
kin indartuak aurkeztu behar-

ko dira, eta argazkiak gehie-
nez ere 30 x 40 cm-koak izan 
beharko dira.

Epaimahaia argazkigintzan 
ospe handia duten hiru lagunek 
osatuko dute. “Argazki bilduma 
onenaren ohorezko sariak” 500 
euro, garaikurra eta Portalean 
erakusketa egiteko aukera jaso-
ko ditu; horrez gain, lau ‘Inda-
lecio Ojanguren’ sari emango 
dira eta irabazle bakoitzak 125 
euro jasoko ditu; “Euskal He-
rriko sariak” atalean lehenak 
125 euro jasoko ditu, bigarre-
nak 110 euro eta hirugarrenak 
100 euro; eta 8 eta 16 urte arte-
ko parte-hartzaile onenak 100 
euro eskuratuko ditu argazki-
gintza materialetan.

Irailean zabalduko dute 
Indalecio Ojanguren lehiaketan 
parte hartzeko epea

Behategiak, Euskal Hedabi-
deen Behatokiak, ‘Euskal he-
dabideen urtekaria 2020’ lana 
aurkeztu zuen aurreko astean 
Andoaingo Martin Ugalde kul-
tur parkean. Libe Mimenza 
Castillo Behategiko koordina-
tzaileak, Igor Astibia Teiletxea 
Hekimeneko zuzendariak eta 

Edorta Arana Arrieta EHUko 
irakasleak ezagutzera eman zu-
ten urtekariak hainbat artikulu 
biltzen ditu, eta horietako ba-
koitzean komunikazioari lo-
tutako gogoetak idatzi dituz-
te hainbat egilek. Txostena 
https://behategia.eus helbi-
dean eskuratu daiteke.

“Euskal hedabideen urtekaria 
2020” aurkeztu du Behategiak

Kurtso berriari begira “Erre-
bal Afariketan” 5-7 urteko 
haurrentzako aisialdi zerbi-
tzua (HH3, LH1-2) eskainiko 
du Udalak. Egitasmoa Erre-
bal Plazia eraikinean eta In-
dianokua gaztelekuan buru-
tuko da eta haurrei aisialdiaz 
modu aktiboan eta euskeraz 
gozatzeko aukera bilatzen dute 
arduradunek. Haur Hezkun-
tzako 3. mailakoentzat astean 
bi egunez (egun bakoitzean or-
dubete) egingo da, astelehen 
eta eguaztenetan edo, bestela, 
martitzen eta eguenetan (ba-
koitzak aukeratu behar du non 
eta noiz). Eta Lehen Hezkun-
tzako 1. eta 2. mailakoentzat 

ere astean bi egunetan izan-
go da, baina egun bakoitzean 
ordu eta erdiko iraupenarekin. 
Kasu horretan ere astelehen 
eta eguaztenetan edo, bestela, 
martitzen eta eguenetan egingo 
dute (bakoitzak aukeratu behar 
du non eta noiz).

Interneten, https://formu-
larioak.eibar.eus/eu/erreba-
lafariketan helbidean eman 
daiteke izena, irailaren 20tik 
27ra. 5 urtekoentzat 50 euro 
balio du eta 6-7 urtekoentzat 75 
euro (ikasturte osoa). Bestalde, 
laster emango dute ezagutzera 
haurrentzako aisialdi-eskain-
tza osoa (Jazinto Olabe ludo-
teka, Afariketan...). 

Errebal Afariketan aisialdirako 
egitasmo berria abiatuko da
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Azken asteotan era guztietako kultur jarduerekin goza-
tzeko aukera izan dugu, Udaleko Kultura sailaren eskutik 
martxan egon den “Eibar Kalean” egitasmoari esker, baina 
zapatuan Mugi Panderoa erromeria taldeak eman zuen 
kontzertuak itxi zuen orain arteko programazioa. Hala ere, 
oraindik egongo da kulturarako tarterik, Zinema Kalean 
egitasmoaren harira egingo diren proiekzioekin: uztailean 
eskainiko den azken filma David P. Sañudok zuzendutako 
“Ane” izango da (datorren eguaztenean, 22:00etan Un-
tzagan). Eta abuztuko emanaldiak eguenetan izango dira: 
5ean, “Parasitos” proiektatuko dute (Untzagan), 12an “Tess 
eta ni” Karmen kaleko parkean, 19an “Padre no hay más 
que uno” (Untzagan) eta 26an “Erlauntza” Untzagan).

“Harro nago zutaz, Eibar! vs 
Amorratu egiten nauzu, Eibar!” 
argazki-lehiaketa antolatu du 
Ego Ibarra batzordeak, Eibarko 
Klub Deportiboko Argazki Tal-
dearen gidaritzapean. Oinarriak 
eta parte-hartzeko formularioak 
irailean argitaratuko dira, baina 
aurreratu dutenez lehiaketak bi atal izango ditu: batean 
Eibarrek dituen gauza onak eta Eibarko herriaz harro sen-
tiarazten gaituztenak irudikatzen duten argazkiak aurkez-
teko aukera egongo da eta bestean, berriz, Eibarrek dituen 
gauza txarrak, amorrarazten gaituztenak irudikatzen duten 
argazkiak bilduko dituzte. Argazkirik onenentzat sariak 
egongo dira.

Barixakuan eguraldia lagun izan zuten Eibarko Musika 
Bandakoek eta denboraldi labur honi agur esateko kontzer-
tua kalean egin ahal izan zuten azkenean. Carlos Sanchez-
Barbak zuzendutako emanaldia Amaña auzoan egin zen 
eta jende mordoak aprobetxatu nahi izan zuen musika zu-
zenean entzuteko aukera.

Eibarri buruzko argazki-lehiaketa

Musika Bandak Amañan jo zuen

Urteetan Eibarren bizi izan-
dako Juan Luis Baroja Collet 
artistak “Bertatik Bertara” ize-
neko erakusketa zabaldu du 
Zarautzen, Ispilu Arte aretoan. 
Liburuzaleentzat bereziki egin-
dako lanaren izenburu berbera 
dauka erakusketak ere: liburua 
Lukax Dorronsoro itzultzaile 
eta idazlearen testu batek eta 
Baroja Colleten bost grabatuk 
osatzen dute. Orri solteak ditu, 
eskuz egina dago eta 15 aleko 

edizio mugatuan eman dute 
argitara. Desagertutako De-
bako Arte Eskolari eskainitako 
eskultura handi batek, forma-
tu txikiko hogei eskulturek eta 
collage eta grabatuen arteko 
hogei bat lanek osatzen dute 
erakusketa. Abuztuaren 9ra 
arte egongo da zabalik, eguaz-
ten, eguen eta barixakuetan 
19:00etatik 21:00etara eta za-
patuetan 12:00etatik 14:00eta-
ra eta 19:00etatik 21:00etara

Eibarko Udalak, Debegesa 
Eskualdeko Garapen Agen-
tziarekin lankidetzan, Eibar-
ko mapa turistikoa diseinatu 
du, gure hirian turismoa egin 
nahi dutenentzat informazioa 
eskaintzeko asmoz. Mapak hi-

riko interes turistiko handiene-
ko baliabideak nabarmentzen 
ditu, bestelako informazio in-
teresgarria laburbiltzeaz gain. 
Mapa Internetetik jaitsi daiteke 
edo Armagintzaren Museoan 
eskatzeko aukera ere badago.

Zarautzen zabaldu du “Bertatik 
Bertara” eskultura eta grabatu 
erakusketa Baroja Colletek

Eibarko Mapa Turistiko berritua 
diseinatu eta eskuragarri ipini 
dute Udalak eta Debegesak

Kaleko zine-emanaldiek beteko 
dute abuztuko kultur eskaintza
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DENBORAPASAK
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Beeeero egiten du! PERIKO IRIONDO
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ASTELEHENA 26

OSOKO BILKURA
19:00 Eibarko Udalaren Osoko 
Bilkura. Udalbatza aretoan.

EGUAZTENA 28

ZINEMA KALEAN
22:00 “Ane” filmaren proie-
kzioa. Untzagan (euria egingo 
balu, udaletxeko arkupeetan).

BARIXAKUA 30

AZKEN OSTIRALA
19:30 (Presoen aldeko elkarre-
taratzea, Sarek eta Etxeratek 
antolatuta. Untzagan.

EGUENA 5

ZINEMA KALEAN
22:00 “Parásitos” filmaren 
proiekzioa. Untzagan (euria 
egingo balu, udaletxeko  
arkupeetan)

 

EGUENA 12

ZINEMA KALEAN
22:00 “Tess eta ni” filmaren 
proiekzioa. Karmen kaleko 
parkean (euria egingo balu, 
udaletxeko arkupeetan)

EGUENA 19

ZINEMA KALEAN
22:00 “Padre no hay más que 
uno” filmaren proiekzioa. 
Untzagan (euria egingo balu, 
udaletxeko arkupeetan)

EGUENA 26

ZINEMA KALEAN
22:00 “Erlauntza” filmaren 
proiekzioa. Untzagan (euria 
egingo balu, udaletxeko arku-
peetan)

Uztaila / Abuztua

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

J. M. MAIQUEZ MIJARESEN 
ARGAZKIAK  
(Depor taberna)

CONCHITA LOPEZEN AR-
GAZKIAK  
(Portalea taberna)
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ZERBITZUAK

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

Eguraldia (euskalmet.net)Telefono 
jakingarriak

Uztaila 
 
BARIXAKUA 23

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ZAPATUA 24
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 25
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ASTELEHENA 26
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 27
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

EGUAZTENA 28
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

BARIXAKUA 30
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

ZAPATUA 31
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

 

Abuztua

DOMEKA 1
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

MARTITZENA 3
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

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

EGUENA 5
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 6
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

Farmaziak 

ZAPATUA 7
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 8
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 9
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

MARTITZENA 10
EGUNEZ |  Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUAZTENA 11
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUENA 12
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

BARIXAKUA 13
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ZAPATUA 14
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 15
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

MARTITZENA 17
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUAZTENA 18
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

BARIXAKUA 20
EGUNEZ |  Elortza (J. Gisasola, 18)
ZAPATUA 21

EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 22
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ASTELEHENA 23
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 24
EGUNEZ |  Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUAZTENA 25
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 26
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

BARIXAKUA 27
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

ZAPATUA 28
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 29
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

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

MARTITZENA 31
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

 

Iraila

EGUAZTENA 1
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

EGUENA 2
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 3
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

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

DOMEKA 5
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ASTELEHENA 6
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

GAUEZ BETI, 2020an,  
Izpizua (Ibarkurutze, 7)

• El Mokhtar Benssarghin                
 Benssarghin. 91 urte. 2021-7-16.
• Fidel Prieto Gisasola.                                                      
 93 urte. 2021-7-18.

Hildakoak

• Uxue Landa-Arroitajauregi    
 Alberdi. 2021-7-9.
• Naroa Igartua Martin.                     
 2021-7-10.

Jaiotakoak
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ZERBITZUAK

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, ANE! 7 urte 
beteko dozuz-eta 
31n, printzesa! Egun 
zoragarrixa pasau! 
Asko maite zaittugu, 
pitxin!

Zorionak, JULE, gure 
pirata ausarta!!! 
Hillaren amaieran 
3 urte beteko 
dozuzelako. Maite 
zaittugu!!

Zorionak, UNAI!!           
10 urte!! Jarraittu 
irrifar politt horrekin!! 
Oso ondo pasa zure 
eguna. Musu haundi-
haundi bat etxeko 
danon eta, batez be, 
Olaia eta Haizearen 
partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, IZAR 
eta MAITE! 
Hillaren 20xan, 
3 urte bete 
dozuez-eta! 
Musu mordua 
etxekuen 
partez.

Zorionak, LEA, 
abuztuaren 6xan 
urtetxua beteko dozu-
eta. Musu erraldoia 
aitxa, ama eta, batez 
be, Jareren partez.

Zorionaaak, MADDI, 
potxoliii!!! Domekan 
6 urte beteko dozuz-
eta. Ez galdu iñoiz 
irrifarre politt hori!!! 
Maitagarrixa zara!!! 
Patxo haundi bat 
etxekuen partez!!!

Zorionak, KOLDO! 
Bixar etxeko txikixak 
urtetxo bat beteko 
dau-eta. Asko maite 
zaittugu. Etxekuen 
partez.

Zorionak, MARIFRAN, 
atzo 60 urte bete 
zenduazen-eta. 
Asko maite zaittugu. 
Etxekuen eta, batez 
be, Mateoren partez.

Zorionak, MIKEL, 
etxeko txikitxua. 
Milla musu, maittia, 
halako goxua eta 
politta zaralako!! 
Asko maitte zaittuen 
aitatxo, amatxo eta 
Julenen partez.

Zorionak, KOLDO, 
martitzenian 6 urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixaren eta, 
batez be, Ikerren 
partez.

Zorionak, MARKEL (bixar 7 urte beteko dozuz) 
eta DANEL (abuztaren 6xan 3 urte). Famelixa 
guztiaren partetik.
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MERKEKITTO

Iragarki laburrak 943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

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

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 alumi-
niozko abanzearekin. Tel. 679041887. 
Imanol. 

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

1.2. Errentan
 • Zumaian 3 logelako alojamentu turis-
tikoa asteka errentan eskaintzen da 
udako denboraldirako. Etxea 2019an 
guztiz erreformatu zen eta Zumaia 
erdian dago, baina taberna giroeta-
tik kanpo. Etxearekin batera, Plaza 
Amaian garajea utziko litzateke. Tel. 
678222229. 

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garaje itxia salgai Urkin. 19 m2. Ma-
niobratzeko erraza, ate automatikoa, 
aireztapen ona, argitsua, barruan bi 
leiho eta entxufeak. Garbitokia eta ko-
muna duten 12 garajeko komunitatea 
da. 46.000€. Tel. 658723255. 

 • Txabola traspasatzen da Eibarren. Sar-
bide onarekin. Tel 649258913. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
zainketarako edota etxeko lanak egi-
teko. Baita asteburuetan ere. Autoa-
rekin. Tel. 657794652.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
etxeko lanak edo garbiketak egite-
ko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Esperientziarekin. Tel. 634651895.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Profesionaltasun titulua-
rekin. Tel. 633946701.  

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 641821288. 

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 622775211.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko gar-
biketak egiteko. Menpekotasuna dute-
nak zaintzeko tituluarekin. Esperien-
tzia 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 irai-
letik aurrera goizez umeak zaintzeko. 
Esperientzia eta Magisteritza ikaske-
tekin. Tel. 648 62 52 09. 

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (Eusko Jaurlaritzaren habilita-
zioarekin). Baita asteburuetan ere. Or-
duka. Esperientzia eta erreferentziak. 
Tel. 604120104.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Profesionaltasun ziurta-
giriarekin. Tel. 643982534.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko, ostalaritzan lan egiteko, 
sukaldari bezala etab. Tel. 610822495.

 • Neska eskaintzen da maskotak zain-
tzeko 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 egi-
teko. Esperientziarekin. Tel 688735551.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
irailetik aurrera umeak goizez esko-
lara 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 egi-
teko, umeak edo nagusiak zaintzeko 
eta errekaduak egiteko. Orduka. Au-
toarekin. Tel. 612223075. 

4.2. Langile bila
 • Neska interna behar da Eibarren abuz-
tuaren bigarren hamabostaldirako. 
Tel. 639529935.

 • Pertsona behar da emakume bati kon-
painia egiteko. Tel. 653723095. Pili. 

 • Sukaldari-laguntzailea eta kama-
reroa behar dira jatetxe batean. Tel 
659539861. 

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

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

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • Matematika, Fisika eta Kimikako es-
kola partikularrak ematen dizkiet 
LH, DBH, Batxilergo eta Selektibitate 
preskaketarako ikasleei. Gehienez 
lau lagun. Urteetako esperientzia. Tel. 
615705945.

 • Argazkilaritza eta Photoshop klaseak 
ematen ditut ekainean eta uztailean. 
Banakako edo bi ikasleko klase ego-
kituak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Gurpil-aulki elektrikoa salgai. Bigarren 
eskukoa, egoera bikaina, teknologia 
aurreratua, tolesgarria eta erosoa. To-
talcare Europa RI-IM-Kittos-Country 
markakoa. 1.500€ (merkatuaren pre-
zioaren erdian). Tel. 658723255. 



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

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

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

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

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

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

Hemen zure lekua
Informazioa: 943 20 09 18 (...eta kitto!)




