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EskutitzakEskutitzak

NEURRITTIK URTEN.-  Egoera normaletik irten. “Iñoiz bere neurritik ataratzen bada be sere-
nuak errespetuz beiratzen detsa”. 
(-EN) NEURRIXAN.-  Heinean. “Ahal dan neurrixan bizimodu normala egin bihar da” 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Jakintzat hartutakoak bestelako izaera duenean

Usteak erdi ustel direla adierazten duen errefraua are nabarmenago 
agertzen da, norbaitek, lagun bati semeak esanikoak entzun eta inongo 
egiaztatze edo entzundakoaren kontraste gabe, albisteari zilegitasun 
osoa eman eta hedabideetan argitaratzen duenean.

Eibarko BHI eskola sekula santan ez da izan mugikortasun iraun-
korraren kontrakoa. Are gehiago, eskolatik jokabide horiek sustatu 
egiten dira. Izatez, bizikletentzako aparkalekua ere ba da. Gainera, 
behar izanen arabera, eta behar izan ezkero, aparkalekuaren edukiera 
handiagotzeko pozarren ginateke. Patinetean ere etor daiteke lasai asko 
gure eskolara, denon eskolara, eskola publikora. Momentuz, ez daukagu 
patineteentzat gordailurik, beraz ikasleek behar dute hartu patinetea-
ren ardura.

Zilegi da irudimenari hegalak ematea; zilegi baita eskola publiko 
jakin batek mugikortasun iraunkorrari oztopoak jartzen dizkiola pen-
tsatzea ere; agian, zilegi liteke ele-meleei sineskortasun osoa ematea; 
baina, eskola baten ustezko jokaera onartezina publikoki iragartzeak si-
kiera eskolarekin harremanetan jarri izan gabe, zilegitasuna du galtzen 
lizunkeriaren mesedetan.

Eskolatik, afera honen edo besteren baten inguruko edozein kezka 
argitzeko prest gaude, elkarrizketa baita gure herriak merezi duen 
eskolaren ardatz.

Eibar BHI-ko Zuzendaritza

Oharra: Urriaren 12ko astean ez da alerik izango

Urte osorako egindako gure egutegian urriaren 12ko zubiak aste 
horretako barixakuan alerik ez kaleratzea dakar. Beraz, hilaren 8koari 
22koak emango dio jarraipena. Hori dela-eta, bitarteko berri, zorion-
tarte edo eskelarik publikatzeko asmorik baduzue, kontuan izan aipatu-
takoa. Eskerrik asko.

Erredakzioa

SD Eibarren kudeaketa tamalgarria Ipuruan

Badira urtiak SD Eibar lehelengo maillara igo zala, herrixaren poz eta 
harrotasunerako. Igoerarekin batera, hainbat eta hainbat hobekuntza, 
barriztapen, promesa eta kontu etorri ziran: klubaren derrigorrezko 
kapitalaren hazkundia eta Ipurua zelaixan eta anexuan goittik beherako 
eraldaketia. Eraldaketak futbol zelaiko azpiegituretan sekulako ho-
bekuntzak ekartziarekin batera, hainbat eta hainbat hillabetetan (edo 
urtetan) auzotarron egunerokotasunian eragin zeban: Santaines kalia 
ordu edo egun batzuetarako moztia, hain eskasak diran aparkaleku 
batzuetatik kotxia oso denbora tarte gitxiko aurre-abixuarekin mobidu 
biharra eta abar. Gaiñera, obrak amaitziarekin bat, Santaines kalian 
Ipurua zaharraren garaixan 15-20 kotxe inguruk aparkatzen zeben to-
kixa zabalera exageraua dakan oiñezkuendako espaloiak eta aparkaleku 
pribatu baterako sarreriak ordezkatu zeben.

Oin be, talde nagusixa ostera be 2. maillara jaitsi arren, bi astetik 
behin partidu egunak aparkaleku galera izugarrixa ekartzen dabe eta 
kale mozketak-eta azpimarratzekuak dira. Batez be ikusitta, estadi-
xuan egin ziran lan guztien artian, klubak bere erabillera pribaturako 
sekulako bi aparkaleku estali egin zittuala. Eta, kasualidadia izango da, 
baiña bertatik pasatu eta atia zabalik daguan bakotxian, asko jota pare 
bat kotxe egoten dirala ikusi leike.

Iraillaren 13an be, klubaren harrobiko jokalarixen aurkezpenak 
nahaste-borraste izugarrixa sortu zeban: kotxe pillo bat "doble filan", 
bolerako aparkalekua kolapsatuta, kiroldegi atzeko parkiña eta auto-
busak buelta emoten daben tokixa goraiño beteta... Zer kostatzen da 
aparkaleku pribatu horrek arratsalde batez jokalarixen gurasuendako 
zabaltzia? Edo partidu egunetan ordu batzuetan ikusliendako irekitzia? 
Nun geratu dira 1. maillara igo zanian klubak auzuari ekarriko zetsazen 
hórrek onurok? "Eroskiko parkiña hor bertan dakazu" komodiñak argi 
geratu da urte hauetan ez dabela balio izan, partidu egunetan eziñezkua 
izaten dalako bertan tokixa aurkitzia. Ba horixe, klubak lau haizetara 
zabaltzen daben leluak diñuan moduan, another football is possible... ia 
hori ikusten hasten garan!

Iñaki Ulazia Carballo
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>>>  Bihar goizean Eibarko X. Azoka Ekologikoa egingo da 
Untzagan, 10:00etatik 14:00etara, Biolur Elkarteak, Eibarko 
Udalak eta Landaolak antolatuta, Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren, Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Antolatzaileen berbetan, 
azoka honetan, produktu ekologikoekin aritzen diren 20 bat 
ekoizle hurbilduko zaizkigu, askotariko produktuak zuzenean 
eskaintzeko: pasta, ogia, gozoak, gazta, arropa, barazkiak, ba-
ratxuriak, kontserbak, fruta… Dena era ekologikoan egina eta 
ekoizleen eskutik jasoa”.

Izan ere, produktu guztiak modu ekologikoan ekoitziak iza-
teari aparteko garrantzia eman nahi diote: “Horrek esan nahi du 
natura, animalia eta gizakien eta osasuna eta etorkizunarekiko 
errespetuz eta inolako kalterik eragin gabe ekoizten direla. Ekoiz-
pen ekologikoak, gainera, hainbat abantaila ditu, gure osasuna 
ez ezik ingurumena ere zaintzen duelako”.

Parte hartuko dutenak hauek dira: Pasta Martinelli (Pasta), 
Leire Albisu (Ogia, gozoak), Nelly Cozares (Barazkiak), Jon Gatz 
Museoa (Gatza), Sosola (Ardi-gazta eta ogia), Aikur (Eztia), Ai-
tor Bastarrika (Jantzi ekologikoak), Pikunieta (Ardi-gazta), Bego 
Villar (Marmeladak, kontserbak), Doniene berri (Barazkiak), 
Pello (Barazkiak), Amaia Laskurain (Gazta), Haristizabal  (Ogia, 
fruta), Ecoprado (Baratxuriak, lekaleak), Aleka (Haziak), Beñat 
Telleria (Gazta), Conservas Garavilla (Arrain kontserbak), Biolur 
eta Aza ta porrua.

Gutizia ekologikoen ibilbidea
Azokarekin batera, aurten bigarren aldiz antolatu dute Gutizia 
Ekologikoen Ibilbidea Eibarko tabernetan: “Ekimen honekin, 
ostalaritzarekin zubiak eraiki eta baserritarren produktuak iku-
saraziz haiek balioan jarri nahi ditugu”, azaldu dute antolatzai-
leek. Horretarako, herriko hamar tabernarik eskualdeko ekoizle 
ekologikoen produktuekin eta sagardoarekin osatutako gutizia 
bat prestatuko dute, bi eurotan saltzeko. Gutizia ekologikoen 
ibilbidea honako taberna hauetan osatu ahal izango da: Baratze 
Gourmet, Kontent, Slow, Birjiñape Berria, Koskor, Trinkete, Chic, 
Kultu, Batzoki eta Kili Kili.

Azoka ekologikoa egingo 
dute bihar Untzagan

>>>  Buru Osasunaren Mundu 
Egunaren harira, Agifes Buru 
Osasun Arazoa duten Pertso-
nen eta Senideen Gipuzkoako 
Elkarteak buru-osasunari bu-
ruz berba egiteko kafe-tertulia 
antolatu du. Saioa 11:00etan 
hasiko da, elkarteak Eibarren 
duen eguneko zentroan (Urki-
zu, 9 behea): “Eibar sin estig-
mas. Vamos a hablar de salud 
mental” izenburuari jarraituz, 
buru osasunari lotutako hain-
bat arlo jorratuko dira: zeri esa-
ten diogun buru-osasuna, nola 
zaintzen dugun, nolako garran-
tzia ematen diogun, zeintzuk 
dira gainean daramatzagun es-

tigmak… Sarrera librea izango 
da, toki guztiak bete arte. Infor-
mazio gehiago nahi izanez gero 
943 47 43 37 telefono zenbakira 
deitu daiteke.

Buru-osasunari buruzko solasaldia 
antolatu du Agifes elkarteak

>>>  Uztailean egin zen proze-
suan esleitu gabe geratu ziren 
Errebal Plazia eraikin berriaren 
fruta-barazki eta harategi-ur-
daitegiaren saltokiak lizitaziora 
atera dira berriz ere. Hala ere, 
baldintza-agiri berrietan ez da 
zehazten zer jarduera egin ahal-
ko den saltokietan, eta aukera 
ematen da erabilera librekoak 
izateko, baina muga batzue-
kin eta betiere azokaren ezau-
garriekin eta helburuekin bat 
etortzen badira, eta saldu nahi 

diren produktuak beste salto-
kietakoen osagarriak baldin 
badira. Eskaintzak aurkezte-
ko epea azaroaren 8an amai-
tzen da, eta interesatuek aukera 
izango dute lokalak ikusteko, 
hala eskatuz gero ekonomia@
eibar.eus helbidean, urriaren 
29a baino lehen.

64 metro koadro izango di-
tuen ostalaritzarako postura-
ko, bestalde, lizitazio-mota gisa 
ezarri den hileko kanona 1.282 
eurokoa da.

Merkatu plazako bi postuak eta 
kafetegia lizitaziora atera dira
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>>>  Gaur Adinekoen Nazioar-
teko Eguna da eta, hori dela 
eta, eguerdian eskualde maila-
ko manifestazioa egin da, Un-
tzagatik hasita, pentsiodunen 
mugimenduak deituta. Sa-
latu dutenez, “pentsiodunok 
etengabeko murrizketak ja-
san behar ditugu pentsio pu-
bliko seguru eta duinen eska-
rian, bai eta osasun-laguntzan, 
egoitza eta osasun-zentro as-
kotan ere. Zerbitzu publiko 
hori eta beste batzuk pribati-
zatzeko etengabeko politikak 
ondorio negatiboak izaten ari 
dira zerbitzuetan zein bertan 

ari diren langileen lan-baldin-
tzetan. Gaurko eguna baliatu 
nahi dugu adinekoentzako la-
guntza-zentroetan baliabide 
teknikoak eta giza baliabideak 
eskatzeko”.

Horrekin batera, bankuen 
jokabidearekin oso hasarre 
daudela nabarmendu dute, 
baita Ministroen Kontseiluak 
pentsioei buruz hartutako az-
ken akordioekin ere: “Madril-
go Gobernuak, sindikatu ba-
tzuen lankidetzarekin, legeak 
onartzen jarraitzen du, pen-
tsiodunen eskaerak kontuan 
hartu gabe”.

>>>  Eibarko Udalak azpikon-
tratatutako garbitzaileek elka-
rretaratzea egin zuten astelehen 
goizean Untzagan, udaletxea-
ren parean, “argitaratutako 
baldintza-agiriek dakartzaten 
murrizketak eta kale-garbike-
tako langileengandik bereizten 
dituen soldata-arrakala sala-
tzeko”. 

ELA sindikatutik adierazi 
dutenez, “Eibarko udal-erai-
kinak garbitzeko zerbitzua Ei-
barko Udalak azpikontratatu-
tako hainbat enpresa pribatuk 
gauzatu dute denboran zehar. 
Azken kontratazioaren epea 
laster amaituko denez, Uda-

lak abuztuaren amaieran zer-
bitzu hori kontratatzeko beste 
lizitazio-prozesu bat jarri zuen 
martxan. Baina argitaratutako 
baldintza-agirietan, akats ba-
tzuez gain, zerbitzu batzuetan 
murrizketak aurreikusten dira. 
Hori dela eta, ELAko hiru or-
dezkarik osatutako langileen 
legezko ordezkaritzak udaleko 
arduradunekin bilera eskatu 
zuen, plantilla osoaren baldin-
tzei eustea bermatuko zuen ir-
tenbide bat bilatzeko. Baina 
bilera horretan lasaitasuna he-
larazi nahi izan ziguten arren, 
gaur gaurkoz Udalak ez du ino-
lako konpromisorik hartu”. 

Pentsiodunen borroka atera dute 
berriz kalera Adinekoen Egunean

Udalak azpikontratatutako 
garbitzaileak murrizketen aurka
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>>>  Ipuruako jubilatu etxekoek 
1935. urtean jaiotako 85 urteko 
bazkideei omenaldia egin zie-
ten domekan. Esan dutenez, 
“topaketa atsegin eta entrete-
nigarria izan zen, eta Jon Iraola 
alkateak eta Idoia Sarasqueta 
Gizartekintzako zinegotziak 
lagundu ziguten”. 

Horrekin batera, bihar ha-
siko den bidaian Calpera joan 
dira bazkide batzuk, hilaren 
15era arte. Martitzenean, be-
rriz, “gimnasia mentala” ikasta-
roa hasiko da eta urriaren 20an 
beste ikastaro bat, “Eman bizi-

tza zure urteei 80 urteak bete 
eta gero” izenekoa hasiko dute. 

Bestalde, urriaren 18tik 22ra 
bitartean, Ipuruako jubilatu 
etxearen 36. urteurreneko 
karta-joko txapelketak egin-
go dituzte eta urriaren 28an 
meriendarekin ospatuko dute 
urteurrena. Egun horretan ba-
natuko dituzte karta-txapelke-
tako sariak eta, gainera, hainbat 
opari zozketatuko dituzte baz-
kideen artean. Eta azaroaren 
1ean, 1936an jaiotako 85 urte-
ko bazkideen bazkaria egingo 
dute.

85 urteko bazkideak omendu 
dituzte Ipuruako jubilatuek

>>>  Eneko Andueza eibarta-
rrak PSE-EEko idazkari nagusi 
izateko hautagaitza aurkeztu 
du. Horrela, ez denez aurrei-
kusten beste hautagaitzarik 
aurkeztea, talde sozialistaren 
buruan jarriko da, Idoia Men-
diak kargua laga ondoren.
Andueza 2017tik da Gipuzkoa-
ko PSE-EEko idazkari nagusia, 
eta 2020tik legebiltzarkidea 
da. Zientzia politikoetan lizen-
tziatua da, eta Iñaki Arriolaren 
alboan egin du bidea alderdian, 
Eibarko Udalean eta Eibarko 
talde sozialistan.

>>>  Argindarraren prezioa 
maximo historikoetan dagoe-
la eta, Eibarko EH Bilduk he-
rritarrak deitu nahi ditu argin-
darraren itzalaldi masiboa eta 
kazola-jotzea egin dezaten da-
torren urriaren 8an, barixakua, 
22:00etatik 22:30era, “oligo-
polioaren xantaia onartezinari 
elkarrekin erantzuteko”.

Urriaren 8ko 
itzalaldirako deia 
egin du Bilduk

PSE-EEko idazkari nagusi 
kargurako aurkeztu da Andueza

>>>  Eibarko Baso Biziak tal-
dekoek irteera antolatu dute 
urriaren 17rako (domeka), 
“gure baso-ekosistema hobe-
to ezagutzeko eta haritza, pa-
goa, artea moduko bertako 
zuhaitzen ernamuintze pro-
zesua abiarazteko”. Goizeko 
09:30ean Untzagako jubilatu 
etxearen aldamenean elkartu 
eta ezkurrak biltzera joango 
dira, 13:00a aldera Untzagara 
itzuli eta horien aukeraketa egi-
teko: “Amaitzeko, aukeratutako 
ezkurrak lurrez eta zohikatzez 
betetako ontzietan sartuko di-
tugu. Lortzen diren landareekin 
etorkizuneko landaketak egin-
go dira gure inguruan”. Irtee-

rara, 09:30eko txandara joan 
ezin dutenek, 13:00ean Un-
tzagan parte hartu ahal izango 
dute hautaketa eta ernalketa-
prozesuan.

Landaketak egiteko ezkur bila 
joango dira urriaren 17an>>>  Debabarreneko Manko-

munitateak eta Adaki komu-
nikazio agentziak Publizitate 
Kanpaina Original Onenaren 
saria jaso du Publifestival sa-
rietan, 2020ko Eguberrietan 
egindako kanpainari esker. 
Mankomunitateak kanpaina 

deigarria jarri zuen martxan, 
Gabonetako pertsonaia ezagu-
nak protagonista zirela. Helbu-
rua eskualdeko adin eta jatorri 
guztiengana heltzea zen, gai-
kako bilketaren tasa igotzeko 
asmoz, eta mezu argia zabal-
du zuen. 

Mankomunitateak saria jaso du 
Gabonetako kanpainarengatik
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>>>  Aurreko astean aurkeztu 
zuten Climathon Eibar 2021, 
udaletxean egindako prentsau-
rrekoan, eta bertan egon ziren 
José Ignacio Asensio Bazterra 
Ingurumeneko eta Obra Hi-
draulikoetako Departamentu-
ko foru diputatua, Jon Iraola 
alkatea, Patxi Alkorta Gipuz-
koako Ingeniaritza Eskolako 
(Eibarko Atala) koordinatzai-
lea eta Alfredo Bezos Aldaketa 
Prozesuetako eta jasangarri-
tasuneko aholkularia eta Cli-
mathon Eibarko antolatzailea.

Pandemiaren ondorioz onli-
ne egin zen hirugarren edizioa-
ren ondoren, laugarrenez an-
tolatu duten Climathon Eibar 
presentzialki egingo da berriz, 
osasun-agintariek ezarritako 
protokoloei jarraituz. Azaldu-
takoaren arabera, “Eibarko Cli-
mathon-en helburu nagusia 
talentu berritzaile gazteak eta 
enpresa publiko eta pribatuak 
batzea da, Gipuzkoa jasanga-
rriagoa lortzen eta klima-al-
daketaren aurka borrokatzen 
lagunduko duten proiektuak 
abian jartzeko”.

Alfredo Bezos Aldaketa eta 
Jasangarritasun Prozesuetako 
aholkulariak eta Climathon 
Eibarreko antolatzaileak azal-
dutakoari jarraituz, edizio be-
rria bi asteburutan banatuko 
da (urriaren 15etik 16ra eta 
urriaren 22tik 23ra) eta as-
tean zehar hainbat hitzaldi eta 
topaketa egingo dira klima-
aldaketak gure planetan era-

giten dituen ondorioei buruz 
eta gaur egun hartzen ari diren 
konponbideei buruz eztabai-
datzeko.

Bestalde, Climathon Eibar 
2021en laugarren edizioan 
gauzatuko diren erronketako 
batzuk aurkeztu zituzten eki-
taldian, hala nola hidrogeno 
berdearen gaineko erronka, 
Petronor Teknikerrek parte 
hartzen duena, komunitate 
energetikoena, Goiener partai-
de izango dena, edo ekonomia 
zirkularrari buruzko erronkak, 
besteak beste.

Climathon Eibar Energia 
Berriztagarrien Ingeniaritza-
ko Graduko eta Mondragon 
Team Academy taldeko gazteei 
eta ikasleei laguntzeko deia 
da, tokiko eragile publiko eta 
pribatuekin batera, klima-al-
daketaren aurka borrokatzera 
bideratutako erronkei irtenbi-
deak bilatzeko.

Gazteei zuzendutako ekime-
nean taldeka har daiteke par-
te, antolatu dituzten hamaika 
erronketako bat aukeratu eta 
hori aurrera eramateko izena 
emanda. Erronka bakoitzari 
buruzko informazio zehatza, 
izena emateko argibideak eta 
bestelako informazio guztia 
http://climatoneibar.org/es/
home helbidean kontsultatu 
daitezke. 

Parte hartzera animatzen 
direnen artean sari garrantzi-
tsuak banatuko dituzte anto-
latzaileek.

Urriko bi asteburutan egingo den 
“Climathon Eibar” aurkeztu dute

Gizarte eta laneratze prestakuntza 
programetarako izen-ematea
>>>  Debegesak lau ikastaro an-
tolatu ditu, horietako bi langa-
bezian dagoen edonori zuzen-
duta eta beste biak  bazterkeria 
egoeran edo arriskuan dauden 
emakumeentzat. Urrian hasi 
eta martxora arteko ikastaroak 
dira eta izen-ematea urriaren 
6ra arte egongo da zabalik (De-
begesako webgunean dagoen 
formularioa bete behar da). 
Iragarri dutenez, eskoletara-
ko joan-etorrien gastuei aurre 
egiteko bekak eskainiko dituzte.

Langabetuentzat ikastaroak 
hauek dira: “Elektrodo esta-
lia eta TIG bidezko soldadura” 
(Eibarko Armeria Eskolan) eta 
“Fabrikazio mekanikoko eragi-
keta osagarriak” (Elgoibarko 
IMH prestakuntza). 24 lagu-
nendako lekua dago eta parte 
hartu nahi duenak Lanbiden 
izena emanda egon beharko 
du, 16 urte beteak izan beharko 

ditu eta Debabarrenean (So-
raluze, Mutriku, Deba, Men-
daro, Elgoibar edo Eibar) bizi 
beharko da.

Bazterkeria egoeran edo 
arriskuan dauden emakumeei 
zuenduta, berriz, beste bi ikas-
taro hauek eskainiko dituzte: 
“Ibilgailuen pintura” (Elgoi-
barko Meka Lanbide Eskola) 
eta “Argiaren eta estalki tekni-
koaren oinarrizko eraikuntzak” 
(Eibarko Oinarrizko Lanbide 
Heziketa). Kasu honetan ere, 24 
emakumerendako lekua izan-
go da, Lanbiden izena eman-
da egon beharko dute, 16 urte 
beteta izan beharko dituzte eta 
Debabarrenean bizi.

Behin ikastaroak bukatuta, 
ikasleek praktikak egingo di-
tuzte enpresetan eta, gainera, 
banakako laguntza eskainiko 
zaie. Informazio gehiagorako 
deitu 943 82 01 10 telefonora.

>>>  EAJ-PNVk eibartarrentzat 
aparkaleku librea eta bisita-
rientzat TAO ezartzeko propo-
samena egin du. Asmoa beste 
herri batzuetatik Eibarrera la-
nera datozenak disuasio-gu-
neetan aparkatzea litzateke. 
Proposamenak aurrera egiten 
badu, Eibarren erroldatutako 
pertsona bakoitzak bere ibil-
gailuarentzat bereizgarri bat 
izateko eskubidea izango luke, 

betiere Eibarren Transmisio 
Mekanikoko Ibilgailuen gai-
neko Zerga ordaintzen badu. 
Zerga horri esker, edozein TAO 
gunetan aparkatu ahal izango 
luke, ordutegi-mugarik gabe. 
Beste udalerri batzuetatik da-
tozen pertsonek 15 minutuko 
doako aparkalekua izango lu-
kete, beste hiri batzuetan egiten 
den bezala, eta hortik aurrera 
ordaindu egin beharko lukete.

Eibarrera datozenentzat TAO ezartzeko 
proposamena egin dute jeltzaleek
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Arraindunak 
kalerik kale 
saltzen

Agustin Aranari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Agustin Arana Barinaga
(1913 – 2013) 

Barrenkale ondoko merkatu plaza erreka gainean eraiki zen, 1900. urte inguruan . Azoka ederra 
zen, handia. Behean arraindunak egoten ziren eta goian baserritarrak. 

Garai batean arraindunak 11ak arte 
azokan egoten ziren, baina hortik aurrera 
baimena zeukaten kalerik kale saltzeko. 
Elizan 11ak jo orduko orroka hasten 
ziren arraina saltzen. Baita angulak ere, 
Sasiolatik ekarrita. Antxoa sasoian merke-
merke saltzen ziren. Batzuetan ongarri 
moduan ere erabiltzen ziren, larregi 
harrapatzen zelako. 

“[Bartolo: Arraindunak urtetzen juen, plazan egoten zittuan, ta hamaiketan urtetzen juen ka-
lian saltzera]. Bai, bai, kalerik kale. [Bartolo: Bai, hamaiketan. Ta ipintzen… jekezen zestuak, ba 
arrain zestuak. Azalak izaten… hauxe altura inguruau eukitzen eben, baiña hamen kerten bat eta 
han kerten bat ta luzia. Bi arraindun izaten zittuan. Bai, bi arraindun urtetzen juen. Ta hamaike-
tan jeken ordenia, hamaikak arte ezin juan urten iñok be. Ta egoten zittuazen zestokariakin pre-
parauta andra bixok han Ariatzako aurrian, ta torrian hasten zian hamaikak joten, ekitzen etsen 
orruaz, batzuk juaten zittuan Untzagarutz ta beste batzuek berutz. Arraiñak, saltzailliak] (…) 
Guk ezautu juau angulia, kalian saltzen, etorrita zera. Ta probatzeko eskukaria, “probaizu, fresko-
freskuak dia ta probaizu”, juari oin (…)”.

Eibartar “peto-petoa”, gerra aurrean herria nolakoa zen ondo 
gogoratzen du. Gerra garaian frontean borrokatu zuen eta gero-
ra preso egon zen luzaroan. Hiztun ona, kontu interesgarri asko 
aipatzen ditu. Elkarrizketak “Zatixa” elkartean egin zitzaizkion, 
Bartolo Arriola lagun zuelarik.

ibartarrene
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Mari Carmen Agirreri grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Mari Carmen Agirre 
Berezibar
(1924) 

Aitaren  
ile-apaindegia 
Untzagan

“Zeoze ikasi eban, lehen baiño hobeto behintzat, eta etorri zan gero Eibarrera eta ibilli zan hamen 
eta gustau jakon hantxe Unzagan arkupietan, etxe barri-barrixa oinddiokan. Etorri zan, euskeraz 
ezin dot esan, “mil novecientas seis”. Orduan einda hori etxiori. Hor euan etxe haundi bat, honek 
Zuloagak ataratzen dau bat, haxe palaziua. Ha bota ein eben da hantxe ein eben hori etxiori. Eta 
gure aittak ixa estrenau ein eban hori etxiori. Ipiñi eban behian eta goixan etxia hartu eban. [Eta 
orduan zer zekan, etxia goixan...] Etxia goixan eta behian pelukerixia eta alpargaterixia. [Izena 
zela jakon?] Eugenio Agirre. [Eta pelukerixiak bazekan izenik?] Ez. Elorrixo pelukeria, Eugenio, 
Eugenio pelukerua edo, ez dakizu?”.

Gurasoak Elorrio ingurukoak zituen, baina gazterik etorri ziren 
Eibarrera eta bertan jaio ziren Mari Carmen eta bere anai-arre-
bak. Untzagan jaio zen eta bertan bizi izan da beti, Txoko taber-
na gaineko etxeetan. Untzaga ingurua eta bertan gertatutakoak 
ondo baino hobeto ezagutzen ditu. Aitak, Eugenio “Elorrixok”, 
ile-apaindegia zuen Untzagan bertan. 13 urte eskas zituela ha-
rrapatu zuen gerrak eta lanean hasi behar izan zuen: umezain, 
BH lantegian, dendari... 

Aita, erdaraz ikasi ostean, Eibarrera 
bueltatu zen. Untzaga plazan jauregia 
egon zen tokian etxea egin eta aitak 
hartu zuen, goian etxea eta behean 
ile-apaindegia zituen. Bertan ezkondu 
eta bizitzen jarri zen eta bost seme-
alaba izan zituen. Aita eta bere ile-
apaindegiaren inguruko kontuak.

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

hotana

Untzaga Plaza 1914. urtean. Ezkerreko aldean, Isasi kalearen hasiera, eskumakoan, O´Donnell. 
Goian, Isasiko eliza eta komentua eta aldamenean Armeria Eskola, eraikitzen.  
INDALECIO OJANGUREN.



ELKARRIZKETA10 …eta kitto!
1200. zenbakia

10

Pertsona dinamikoa, bidaiaria,  
"arrazako argazkilaria"... Noiz 
hasi zinen argazkien munduan?
16 urterekin Pepe Buenacasa 
argazkilariaren eskutik hasi 
nintzen. Bost urte inguru eman 
nituen Buenacasaren estudioan 
lan egiten. Ondoren industria 
munduan sartu nintzen, nire 
enpresa sortu nuen eta urte 
mordoa eman ditut nire tai-
lerrean lan egiten, orain dela 
zazpi urte jubilatu nintzenera 
arte. Goiz jubilatzea uste dut 
nire bizitzan egin dudan gauza-

rik onenetakoa izan dela. Horri 
esker nire familiaz eta betidanik 
bidelagun izan dudan argazki-
laritzaz bete-betean gozatzeko 
aukera daukat orain.

Zer dela eta hasi zinen Buena-
casarekin lan egiten?
16 urte nituen eta ez nuen ika-
si nahi. Hor hasi zen “arazoa” 
etxean. Buenacasa nire aitaren 
lagun mina zen eta aukera pa-
regabea izan nuen. Nire zere-
gina erreportaje sozialak izan 
ziren, baina batez ere ukituan 

edo erretokean espezializatu 
nintzen, gaian aditu bihurtuz.
Garai hartako argazkilari asko 
ezagutu nituen: Ares, Cortijo, 
Garay, Jauja... 

Nolakoa zen Buenacasaren 
estudioa?
Garai hartako beste argazki-
dendak bezala, oso handia zen, 
eskaparate ederrarekin. Argaz-
ki-makina asko saltzen ziren. 
Atzeko aldean estudioko ar-
gazkiak egiten genituen: jau-
nartzeak, karneterako argaz-

“Irudiekin 
haratago joaten 
saiatzen naiz”

Urriaren 10era arte egongo da zabalik Untzagako 
jubilatu-etxean Jose Mari Fernandez Basterretxea (1954) 
eibartarraren argazki-erakusketa. 16 urterekin hasi 
zen argazkiak egiten Pepe Buenacasa sasoi hartako 
argazkilari bikainaren laguntzaile lanetan. Harrezkero, 
argazkilaritza bidelagun izan du, batez ere bere beste 
bi zaletasun handiekin batera: mendia eta bidaiak. 
Erakusketa zabalik egongo da 18:00etatik 20:30era 
astelehenetik barixakura eta 11:00etatik 14:00etara 
zapatu eta domeketan. Erakusketa osatzen duten  
60 argazkien bitartez era bikainean erretratatzen du 
inguratzen gaituena.

"Argazkilaritzaz 
bete-betean 
gozatzeko 
aukera daukat 
orain"

<<<  JOSE MARI FERNANDEZ BASTERRETXEA
Argazkilaria  >>>
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kiak,umeak, familiak... Goiko 
pisuan laborategia zegoen, eta 
han ematen nuen nik denbora 
gehiena. Nire espezialitatea beti 
laborategia izan da: errebela-
tua, erretokea... Argazki-mol-
daketa eskuz egiten genuen, 
ikatzezko arkatzekin eta xafla 
edo kutxillekin.  Kontuan hartu 
70. hamarkadaz ari garela, digi-
tala oraindik ez zela existitzen. 

Eibartar askoren ezkontzako 
argazkilaria izan zinen...
Eibarren 250 ezkontza inguru 

egin nituen! Sasoi hartako bi-
zitza soziala itzela zen. Urtain 
boxeolaria Eibarrera etorri ze-
nean Txomin jatetxean egin zen 
bazkaria eta han argazkiak egi-
ten egon nintzen, Buenacasak 
filma grabatzen zuen bitartean. 
Akontezimendu bat izan zen. 17 
urte izango nituen. Urte horiek 
markatuta utzi ninduten. Asko 
ikasi nuen. Argazkilaritza oso 
mundu zabala da eta etenga-
be ari zara gauza berriak des-
kubritzen; argia, kontraargia, 
diafragma, konposizioa, tiro-

abiadura... Ezagun batek esan 
zidan bezala ,"itzalen ehiztaria" 
naiz, eta arrazoia dauka, argaz-
kilariak beti gaude argiarekin 
jolasten.

“Detaileak”izena jarri diozu 
Untzagako erakusketari. Zer 
aurkitu daiteke bertan?
Gure ingurua, Euskal Herria 
erretratatu nahi izan dut 60 
argazkik osatzen duten era-
kusketan: itsasoa, mendia, ate 
bat, baserri bat, herri bat, portu 
bat... Inguru zoragarria dauka-

gu; ez dago urrutira joan beha-
rrik bizitzaz gozatzeko.

Zer bilatzen duzu zure lana-
ren bidez?
Kamera irudi baten aurrean 
jartzen dudanean, saiatzen 
naiz irudiekin haratago joa-
ten, haien bidez adierazteko 
gai izaten, gure izateko modua 
partekatzen eta mundua eta 
mundua ulertzeko modua sen-
titzen. Argazkilaritza oso arlo 
zabala da eta "nire detaileak" ja-
sotzen ahalegintzen naiz; detai-

Fermin Calbeton 1, 1. ezk.  
EIBAR
943 20 70 47

Diskrezio osoz
Aurrez aurreko zita

ILEORDEKOAK
ONKOESTETIKA
ILE-PROTESIAK
LUZAPENAK

castaño peluqueros

castanopeluqueros
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ma

leak landareetan, uretan, leku 
guztietan. Beste batzuek ikus-
ten ez dituzten baina niretzat 
garrantzitsuak diren xeheta-
sunak; adibidez, lore batetik 
erortzen den polena.

Geldirik egoten ez dakiten 
horietakoa zara eta denbora 
asko ematen duzu munduan 
zehar bidaiatzen. 
Asko bidaiatzen dut eta milaka 
irudi egin ditut mundu osoan 
zehar: Ameriketako Estatu 
Batuak, Kanada, Kilimanjaro 
(Tanzania), Annapurna (Ne-
pal), Serengeti parkea (Kenya), 
Pirinioak, Vietnam... Mila es-
perientzia bizi izan ditut. Ne-
palek, esaterako, erabat jota 
utzi ninduen. Nomadekin bi-
zitzen egon nintzen; gertutik 
ezagutzeak eta nola bizi ziren 
ikusteak asko hunkitu nin-
duen. Irribarrea beti ahoan, 
ez zeukatena ere eskaintzen 
zizuten. Gauza askotaz kon-
turatzen zara: zein berekoiak 
garen, zenbat bidegabekeria 
dauden... Leku horietan egin-
dako erreportajeekin hau guz-
tia isladatzen dut. 

Zenbat argazki izango dituzu 
zure artxiboan?
Paperean 2.000 argazki in-
guru izango ditut, eta digita-
lean 8.000. Eta hori kontuan 
hartuta etengabe "garbitzen" 
noala. Sare sozialetara igotzen 
ditut noizean behin eta hainbat 
argitalpenetan kolaboratzen 
dut: egutegiak, Europa Azul 
aldizkaria... 2000. urtetik au-
rrera, irudien aukeraketan lan 
egiten hasi nintzen eta mugi-
mendu berrietan sartu nintzen, 
argazkigintza garaikidearen 
inguruan, hitzaldi eta tailerre-
tan parte hartuz. 2020. urteaz 
geroztik, Facogi (Gipuzkoako 
Argazki Artistiko Garaikidea) 
erakundearen kide naiz.

“Erakusketan 
gure ingurua 
erretratatu nahi 
izan dut”
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Eibarko Zeramika Eskola 
1983. urtean sortu zen eta 
Esther Galarzak berebi-

ziko papera izan zuen sorrera 
hartan. “Sasoi hartan ez zegoen 
ezer”, kontatu digu. “Debako 
Arte Eskola sortu zenean 70. ha-
markadan) han zebilen jendea 
ezagutu nuen. Zeramika egin 
nahi nuen, baina sasoi hartan 
bulego batean egiten nuen lan 
eta gauez joaten nintzen De-
bara. Bertan, Asunción Poza 
ezagutu nuen”, gogoratzen du. 
“Behin, autoak matxura izan 
zuen eta auto-stop egin behar 
izan genuen. Jaso gintuenak 
esan zigun La Bisbalgo (Girona) 
zeramika-eskolan egon zela eta, 
orduan, eskola horrekin kontak-
tuan jarri ginen Asun eta biok”, 
diosku. Uda horretan bertan 
Kataluniara joan ziren Poza eta 
Galarza, eta hor hasi zen pizten 
zeramikarekiko pasioa biengan. 
“Sei ikasturte egon ginen eskola 
hartan. Hilabete pasatzen ge-
nuen han eta, gero, hemen, ika-
sitakoa lantzen urtean zehar”.

Zeramikari martxa hartu on-
doren, bere etxearen azpian tai-
lerra jarri zuen Galarzak eta kla-
seak ematen hasi zen, baina ez 
zen erraza izan. “Fabrika baten 
lan egiten irabazitako diruare-
kin lortu nuen tailerra sortzea”, 
diosku. “Zeramikarekiko pasioa 
nuen eta tailerra behar bezala 
montatuta nuenean tailerreko 
lana laga nuen”.

Euskal Herrian urte naha-
siak bizi izan ziren 70. hamar-
kadaren amaieran eta 80.aren 
hasieran, eta kultur gosea ze-
goen. Adibidez, Unibertsitate 
Laboralean zeramika-ikastaro 
batzuk eman zituzten eta Galar-
za irakasle ibili zen bertan. Eta 
gero, proiektu potoloago bati 
ekin zion. “Zeramika-klaseak 
emateko prest negoen galdetu 
zidan Udalak”, dio Galarzak, 
“izan ere, demokraziaren eto-
rrerarekin kultura sustatu nahi 
zuten”.

Kultu, Zezenbide, Portalea
Zeramika Eskolak Arrate Kul-
tur Elkartean egin zituen lehen 
urteak eta, gero, Zezenbide ka-
lera pasa zen. “Eskolak indar 
handia zuen sasoi hartan”, ze-

ramistak dioenez. Urte batzuk 
geroago, Portaleara pasa zuten 
eskola, eta ikasle kopurua jaitsi 
egin zen pixkanaka.

Zeramika Eskolak gora-
beherak izan ditu hamarkada 
hauetan guztietan. “Zeramika 
modan egon zen 80. hamarka-
dan, denok nahi zuten zerami-
ka egin. 90. hamarkadan, os-
tera, sua itzaltzen joan zen, eta 

gaur egun berriz hasi da modan 
jartzen”, Galarzaren ustez. Eta 
zergatik dago modan berriz? 
“Adibidez, sukaldari ospetsuek 
arreta gehiago jarri diote ze-
ramikari (platerrak, eta abar), 
gauza ezberdinak bilatu dituz-
te, zeramika telebistan gehiago 
azaltzen da eta pertsona fama-
tuek ikusgarri egiten dute, bes-
teak beste”, bere iritziz.

Gauzak horrela, eskola sortu 
eta 38 urte geroago, Galarza-
rentzat momentu aproposa da 
eskola lagatzeko eta Esther As-
tarloak hartuko du bere tokia. 
“Lasaitasun osoz eta pozik eman 
diot lekukoa, ondo ezagutzen 
dudalako, oso zeramista ona 
delako, ofizioa duelako eta oso 
irakasle ona delako”, Galarza-
ren berbetan.

Ofizioa eta akatsa
Esther Astarloak bide luzea egin 
du zeramikaren munduan. “Ze-
ramika txikitatik gustatu izan 
zait”, diosku. Arte Ederrak ikasi 
zituen, baina zeramika beste 
ikasgai bat gehiago zen bertan. 
“Karrera amaitu nuenean hasi 
nintzen gehiago zeramikaren 
munduan murgiltzen”, esan di-
gunez. Horrela, zeramika-ikas-
taro bat egin zuen, “intentzio 
berezirik gabe, plazer hutsez”, 
eta poliki-poliki ikastaro gehia-
go egiten jarraitu zuen.

Gironan Ramon Fortekin ika-
si zuen, Miguel Molet zeramista 
ospetsuarekin ikastaroa egin 
zuen, lau urtez Esther Galarza-
rekin ikasi zuen Eibarren… Bai-
na bizitzako une batean, den-
bora faltarengatik ezin zenez 
klaseetara joan, tailer propioa 
sortu zuen Ibarkurutze kalean. 
“Labea, buztina eta esmalteak 
erosi nituen eta gauzak egiten 
hasi nintzen, baina ez ezer sal-
tzeko helburuarekin, baizik eta 
esperimentatzeko eta ikasteko”, 
kontatu digu.

Harrezkero, toki askotan ibili 
izan da ikastaroak egiten, beti 
baitago zer ikasi. “Askotan, ze-
ramika eltzegintzarekin erla-
zionatzen dugu, baina zeramika 
oso esparru irekia da. Gaur egun 
gehien interesatzen zaidan ze-
ramika garaikidea da”, diosku. 
“Zeramikak tradizioarekin lotu-
ra du, baina eboluzioa egon da 
eta gaur egun eltzegintzarekin 
zerikusia ez duten oso pieza ez-
berdinak aurkitu ditzakegu; eta 
nahiz eta pieza batzuek erabil-
garritasuna eduki, garaikideak 
dira”, gehitzen du.

Jakinminak eraman du As-
tarloa toki batetik bestera. Izan 
ere, bere ustez, “zeramikak ofi-
zio asko du”. “Ofizioa ondo eza-

Zeramika 
Eskola eskurik 
onenetan
Ia lau hamarkadatan Eibarko Zeramika Eskolaren ardura 
eduki ondoren, Esther Galarzak Esther Astarloari eman 
dio lekukoa. Oso ondo ezagutzen dute elkar eta pozik 
ekin diote bide berriari, erretiroa hartuz Galarzak eta 
eskolaren gidaritza hartuz Astarloak. Aro berria hasiko 
da herriko zeramika eskolan, baina ez da apurketarik 
izango orain artekoarekin alderatuz, Esther biek 
zeramika antzera ulertzen dutelako.
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gutzen ez baduzu, ez duzu ja-
kingo materialak zein aukera 
ematen dizun. Hala ere, ofizioa-
ren barruan gauza asko aurkitu 
ditzakegu eta ezinezkoa da dena 
kontrolatzea. Azkenean, zera-
mista bakoitza arlo jakin batean 
zentratzen da”, bere iritziz.

Ofizioari garrantzia eman 
arren, ofizioak baldintzatu 
egiten duela dio Astarloak eta, 

zentzu horretan, zeramikak es-
kaintzen duen kontzeptu bat 
goraipatzen du: akatsa. “Ofi-
zioa ondo ezagutzeak eta lan 
asko egiteak teknika hori asko 
menderatzen duzula ziurtatzen 
du, baina horrek ez du esan nahi 
teknika beti izan behar denik 
nagusi. Teknika menderatzea 
oso garrantzitsua da eta asko 
baloratzen dut, baina batzuetan 

teknikak gehiegi baldintzatzen 
gaitu. Ondo dago aukerak ema-
ten dizkigun neurrian, baina ez 
hainbeste aukerak mugatzen 
badizkigu”, bere iritziz. “Zera-
mikan akatsaren kontua exis-
titzen da eta garrantzitsua da, 
espero ez duzun zerbait ema-
ten diolako piezari. Hala ere, 
denak ez du balio, lana egiten 
lortzen da hori, baina ezuste-

faktore horrek zerbait berezia 
ematen dizu”.

Gozatzea eta sormena lantzea
Ikasketa-prozesuak Debako ze-
ramika eskolara eraman zuen 
Astarloa, Marino Plaza zeramis-
ta eibartar handiaren albora. 
“70. hamarkadan, Marino Lon-
dresera joan zen eta zeramika 
egiten hasi zen. Itzuli zenean, 

Zeramikak mota askotako piezak egiteko aukera ematen du. EKHI BELAR

Sorgina! erakusketa zabaldu 
dute Portalean 

EmPoderArte elkarteak ‘Sor-
ginak!’ erakusketa zabaldu du 
Portalean eta urriaren 24era 
arte egongo da ikusgai (marti-
tzenetik domekara 18:30etik 
20:30era). Aurkezpenean 
ehun lagun baino gehiago bil-
du ziren eta Nerea Ariznaba-
rretak ‘Sorginen kontuak’ ize-
neko ikuskizuna eskaini zuen 
egitasmoari hasiera emateko.
Erakusketan arte-disziplina 
ezberdinak lantzen dituzten 
60 pieza inguru aurkitu dai-
tezke, tartean Esther Astar-
loaren eta Esther Galarzaren 

Nerea Ariznabarreta 
aktore eibartarrak 
(eskuinean) 
’Sorginen kontuak’ 
ikuskizuna 
eskaini zuen joan 
den barixakuan  
’Sorginak!’ 
erakusketari hasiera 
emateko.
MAITANE CAMPOS

lanak. Lan hauen bitartez, 
EmPoderArtek Europan mi-
laka emakumeren aurka egin 
zen genozidioa salatzen du.
Urriaren 7an, 19:00etan, 
bisita gidatua egingo da artis-
tekin eta Estefania Ocam-
pos, Esther Galarza eta Sara 
Beiztegi komisarioekin (ize-
na emateko: berdintasuna@
eibar.eus, 943 70 84 40; edo 
andretxea@eibar.eus, 943 
54 39 38). Eta 24an, ordu 
berean, Maite Arroitajauregi 
‘Mursego’ musikari eibarta-
rraren eskutik ‘Laino guztien 
gainetik’ izeneko saioa egin-
go da erakusketari amaiera 
emateko.
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Euskal Herrian kolektibo ar-
tistiko asko sortzen ari ziren, 
eta Fernando Beorlegi, Iñaki 
Larrañaga eta Daniel Txopi-
tearekin Gorutz Taldea sortu 
zuen. Sasoi hartan ez zegoen 
Arte Ederren fakultaterik eta 
momentuko artista nabarme-
nenak Debako Arte Eskolan el-
kartu ziren. Eskola esperimen-
tal horrek ez zuen denbora asko 

iraun eta eskulangintzarako 
zentroa izatera pasa zen”, kon-
tatu digunez. “Marinok irakasle 
bezala jarraitu zuen bertan eta 
karrera amaitu nuenean bera-
rekin ikastera joan nintzen”, 
gehitzen du.

Pare bat urtez Deban ikasi 
ondoren, Plaza jubilatu egin zen 
eta Astarloak bere tokia hartu 
zuen. 11 urtez egon da Deban 

zeramika irakasten, orain dela 
pare bat urte eskola itxi egin 
zuten arte. Orain, Galarza jubi-
latzen dela jakin duenean, bere 
burua aurkeztu du Eibarren ira-
kasle izateko eta bere irakasle 
izandako pertsona baten tokia 
hartu du, berriz ere.

Eibarko zeramika eskola-
ren jardunera, ikasleen beha-
rretara eta ezaugarrietara, eta 

beste hainbat gauzatara ohitu 
beharko da orain, baina berak 
dioenez, ilusioz hartu du ardu-
ra. Klaseei dagokienez, “tekni-
kak erakusten saiatzen naiz”, 
baina argi du ikasle bakoitzak 
bere erritmoa, maila eta nahiak 
izango dituela. Beraz, hurren-
goa planteatzen du: “Klasean 
gozatzea eta norberak bere sor-
mena lantzea”.

Esther Astarloak eta Esther Galarzak pasioz bizi dute zeramika. EKHI BELAR
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Oihane Alberdi Angioza-
rrek eta Julen Larreate-
gi Ereñak lehengo gaz-

tetxea, Asua Errekan 8 urtez 
zabalik egon zen Tallarra gazte-
txea ezagutu zuten eta ondo go-
goratzen dute Tallarra utzi eta 
gaztetxe berria zabalteko pro-
zesua nolakoa izan zen. Julenek 
kontatu digunez, “hona etorri 
aurretik, prozesua pixkat luzea 
izan zen. Tallarra itxiko zutela 
ikusita gure artean pentsatzen 
hasi ginen zer egin, beste toki-
ren batera joan beharko ginela 
ikusten hasi ginen, handik joan 
egin beharko ginela, eta jende 

berria gerturatzeko deia egin 
zen, ez izateko bakarrik bertan 
geundenak, beste gazte batzuk 
ere etortzeko. Jende berriarekin 
batera planning bat egiten hasi 
ginen, gaztetxe berria sortzeko 
toki posibleak zeintzuk ziren 
begiratzen, egokienak zeintzuk 
ziren ikusten…”. 

Gazte berri horietako bat izan 
zen Oihane: “Hor beti zeuden 
ideia ezberdinak, azken batean 
jende berria eta Tallarratik ze-
torrena elkarrekin geunden. 
Hasieran zerbait txikia nahi 
genuen, Tallarraren antzera-
ko zerbait bilatu nahi zen, nahiz 

eta gu indarrarekin ailegatu. 
Baina Kukutzarekin gertatu 
zena ikusita, ideia berriak sor-
tzen joan ziren. Gaztetxe handi 
batek nolako aukerak ematen 
zituen pentsatzen hasi ginen, 
nolako bizitza eman ahal zion 
Eibarri…”.

Gazte askok beste kezka bat 
ere bazuten: “Tokia pixkat al-
denduta egon arren, Tallarra 
gaztetxean hainbeste gauza egin 
zirela ikusita, herriaren erdial-
detik gertuago zegoen tokiren 
bat aurkitzea hobeto izango li-
tzatekeela ere pentsatzen ge-
nuen askok. Bien bitartean, 

Tallarra lagata, hamarkada 
osoa ametsen fabrikan

Orain dela 10 urte, 2011ko abuztuan, Cadena Iris lantegia zena okupatu eta gaztetxeak bide berria hasi zuen, Asua 
Errekako Tallarra gaztetxearen (2002-2010) lekukoa hartuz. Urteurren berezia ospatzeko, egitarau zabala prestatu 

zuten Eibarko Gazte Asanbladako kideek irailaren 17 eta 18rako: antzerkia, jolasak, hitzaldiak, kontzertuak… bi 
eguneko egitaraua, hamarkada bateko ibilbidea ospatzeko. Eta egitaraua zabaltzeko egin zen mahai-inguruak 

aitzakia ederra eman zien askori aspaldiko lagunekin elkartu eta gaztetxearen lehen egunak gogoratzeko.

“2011ko 
abuztuaren 
28an sartu ziren 
Cadenas Iris 
lantegiaren 
eraikin 
zaharrean, 
gaztetxea 
zabaltzeko”

Cadenas Iris tailerra egon zen eraikin zaharrari bizitza ematen aritu dira 10 urte hauetan eta luzaroan horrela jarraitzeko asmoa 
daukate Gazte Asanbladako kideek.

Bideoa



ERREPORTAJEA 17…eta kitto!
1200. zenbakia

17…eta kitto!
1200. zenbakia

Urteurrena ospatzeko egin ziren 
jardueretako irudiak eta gaztetxeko 
kideekin egindako elkarrizketak 
bideoan ikus ditzakezue etakitto.eus 
web orrian eta baita gure YouTube 
kanalan ere

Irailaren 17an eta 18an ospatu zuten Eibarko gaztetxearen 10. urteurrena, gaztetxean bertan zein kalean egin zituzten jarduera ugarirekin.

Udalarekin berbetan ibili ginen. 
Tallarra hustutzeko prisa zu-
ten, hor inguruan bidea handitu 
nahi zutelako, eta horregatik 
gu lehenbailehen joateko toki 
batzuk proposatu zizkiguten. 
Baina proposatutako guztiak 
lotsagarriak ziren: Sakun gai-
nean, errepide azpian dagoen 
toki bat, Azitain inguruan bes-
teren bat…”.

Hala ere, bilerak egiten zi-
tuzten bitartean Tallarra gaz-
tetxean jarraitzeko aukera ahal 
izan zuten guztia aprobetxatzen 
ahalegindu ziren: “Hor denbora 
pixka bat irabazi zen eta jendeak 
proposamen asko egin zituen. 
Eta horrela jarraitu genuen, 
kalean, “Galeriaseko parkean” 
(Eibarko Bizikleta Plazan) bi-
lerak egiten. Azkenean Talla-
rretik bota gintuzten, urtetxo 

bat irabazi zen bertan egoteko, 
baina gero beste urtebete kalean 
pasatu genuen bilerak egiten, 
tokiak ikusten…”.

Gaztetxe berrirako toki bila
Toki bat okupatzeko ahalegi-
na ere egin zen, baina gauzak 
ez ziren espero zuten moduan 
irten. Jardiñeta kalean, hutsik 
zegoen Villa Rufina izeneko to-

kira sartu ziren gazte batzuk, 
goizez, baina sartu orduko Er-
tzaintza agertu eta bertatik ate-
ra zituzten: “Batzuen kontrako 
salaketak eta horrelako kontuak 
egon ziren. Hori ikusita, gauzak 
hobeto pentsatu behar zirela 
konturatu ginen. Esperientzia 
horretatik, baina, asko ikasi ge-
nuen, hurrengo baterako nola 
antolatu eta…”.

Eta esperientzia horretan 
ikasitako guztia lagun zutela, 
orduan hasi ziren Iparragirre 
kalean zegoen Cadena Irisen 
eraikina okupatzeko pausoak 
ematen: “Nola eta noiz sartuko 
ginen pentsatzen, eguna bera 
aukeratzen…”.

Hala ere, kale gorrian pasatu 
zuten denboran ilusioari eutsi 
ziotela azpimarratu nahi dute: 
“Okupazio-ahalegin hori txarto 
irten arren, jendeak ilusio han-
diarekin jarraitu zuen, bilerak 
egiten jarraitu genuen, lehen 
baino indar eta ilusio gehiago-
rekin, buruan argi genuelako 
zer egin nahi genuen”.

Eibarko gaztetxea martxan 
ipini zutenetik 10 urte igaro  on-
doren, gaur egun ere horrela-
ko okupazio bat egitea posible 
ikusten dute biek: “Gazteen ar-
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tean beti egongo da denetarik, 
baina gogoa badago eta antola-
tzen bazara, oztopoen gainetik 
horrelako zerbait egitea posible 
da, bai, zalantza barik”.

Astelehenetako asanbladak
Gaztetxearen eguneroko mar-
txa Gazte Asanbladako gazteen 
esku dago eta asanblada horre-
tako kideak dira Ione San Ilden-
fonso Ircio eta Oier Albizuri Go-
mez. Eurek azaldu digute nola 
antolatzen diren: “Astelehene-
tan egiten ditugu asanbladak, 
18:00etan, eta zerbait antolatu 
behar dugun bakoitzean hortik 
kanpora ere bilera gehiago egi-
ten ditugu, egitaraua prestatze-
ko. Lehentasuna duten gaiak 
lantzen dira lehenik eta behin, 
eta ondoren azpiegiturarekin 
lotutako kontuak komentatzen 
dira, konpondu beharreko gau-
zak eta horrelakoak. Eta amai-
tu aurretik gaztetxeko kideren 
baten aldetik proposamen bat 
egoten da”. Proposamen horiek 
oso zabalak izaten direla azaldu 

digute: “Kide baten ideia zeha-
tza izan daiteke, edo hitzaldiren 
bat, kontzerturen bat… beste 
ekitaldiren bat egiteko ideia-
ren bat. Herriko eragile edo 
kolektiboren baten ideia izan 
daiteke, beraiek proposatuta-
koa hemen garatzeko”. Horre-
lakoetan, gaztetxetik kanpora 
dagoen eragilea ere bilerara joa-
ten da, proposamena bertakoe-

kin komentatzera eta, ondoren, 
egiteko aukerak, laguntzarik 
beharko duen… denen artean 
aztertzen dute.
Azken hilabeteak COVID-19ak 
baldintzatuta egon arren, ahal 
izan duten neurrian gauzak an-
tolatzen ibili dira, “prebentzio 
neurriak kontuan hartuta. Gaz-
tetxea oso handia da eta hori 
gure alde izan dugu behintzat”. 

Besteak beste AHT-ren kontra-
ko hitzaldia, Burgosko proze-
suari buruzkoa, Eibarko Baso 
Biziak taldeko kideena...egin di-
tuzte, “baita ere kontzertuak eta 
beselako ekitaldi batzuk ere”.

Pandemian egon arren, azken 
urtean jende berria gerturatu 
zaizkie eta pozik daude horrega-
tik, moduren batean erreleboa 
badagoela ikusten dutelako eta, 
horrekin batera, gaztetxearen 
etorkizuna ere ziurtatuta da-
goela pentsatzen dute. 

Aurrera begira ere, ez daude 
ideien faltan: “Euskera klaseak, 
bertso saioak, mahai-inguruak, 
hitzaldiak... Horrelakoak anto-
latzen jarraitzeko asmoa dau-
kagu, gai ezerdinak ikutzen eta 
alternatibak eskaintzen. Oku-
pazioaren arloa lantzeko gogoz 
gabiltza, Eibarko gaztetxea gaz-
tetxe okupatua delako”. Euren 
berbetan, “gazte izatea jarrera 
kontua da” eta, beraz, jarrera 
horrekin gerturatzen diren guz-
tientzat gaztetxeko ateak zaba-
lik egongo dira beti. ■

Pandemiak baldintzatu arren, ahal 
izan duten neurrian hitzaldiak, 
kontzertuak eta beste ekitaldiak 
antolatu dituzte

Herriko eragile eta taldeek 
egiten dituzten proposamenak 
astelehenetako bileretan entzuteko 
prest daude gazteak

Goian, Tallarra gaztetxearen fatxadako murala.  Ezkerrean,  Oihane Alberdi eta Julen Larreategi , eta eskubian Ione San Ildenfonso eta Oier Albizuri.



Berbetan izenak berak 
dioen moduan euskara 
praktikatzeko programa 

da. Horretarako, euskaraz hitz 
egiteko ohitura eta erraztasuna 
dutenak euskara praktikatze-
ko beharra dutenekin elkar-
tzen dira talde txikietan. Ideia 
xamurra bezain eraginkorra, 
kontuan hartzen badugu guz-
tiontzat ez dela erraza izaten 
euskaraz hitz egiteko guneak 
eta kideak aurkitzea. “Euskal-
tegian ikasitakoa praktikan jar-
tzeko edo eskolan edo etxean 

jasotakoa berreskuratzeko 
eskaerari erantzunez jaio zen 
Berbetan programa orain dela 
hogei urte. Askotan ez gara kon-
turatzen jende askok ez duela 
inguruan euskaraz zeinekin 
hitz egin, ez lanean, ez etxean, 
ez kuadrilan… Orduan, pertso-
na horiei euskaraz hitz egiteko 
aukerak eskaini behar dizkie-
gu”, diote ...eta kitto!-tik. Hain 
zuzen ere, mintzapraktikako 
programek eskaintzen duten 
lagunarteko giro atsegina da 
programaren arrakastaren ga-

 
mintzapraktika-programak  
martxa betean hasi du ikasturtea

Urteetako esperientziak ematen duen 
eskarmentuarekin eta urteroko ilusioarekin ekin 
dio ikasturte berriari …eta kitto! Euskara Elkarteak 
antolatzen duen Berbetan programak. 2002-2003 
ikasturtean eman zituen lehenengo pausoak, eta, 
beraz, 20 urte beteko ditu aurten. “Euskara lasai, lotsa 
eta konplexuak alde batera lagata eta giro naturalean 
praktikatu nahi duenak zabal-zabalik ditu ateak 
gurean”, diote arduradunek.

BERBETAN 19…eta kitto!
1200. zenbakia
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koetako bat: “Taldeak astean 
behin elkartzen dira, ordubete, 
taberna batean edo paseoan, 
eta giro horretan lasai egin de-
zakete berba euskaraz, presio-
rik gabe”. Elkartean argi dute, 
hori bai, “euskara ikasteko eus-
kaltegiak daudela; mintzaprak-
tika euskaltegian ikasitakoaren 
osagarria da, han ikasitakoa 
praktikan jartzeko modua”.

Lotsari eta konplexuei agur
Askori ezagunak egingo zaizkio 
honako egoeretako batzuk: eta 
aurrekoak ez banau ulertzen? 
Edo nik ulertzen ez badiot? Hau 
lotsa! Hobe dut gazteleraz egi-
tea…Ikasitako guztia ahaztu 
zait-eta! Norekin praktikatu-
ko dut euskaltegian ikasitakoa 
inguruan euskaldunik ez ba-
dut? Hizkuntza bat menpera-

tzen ez dugunean normala da 
mingaina askatzeko beldurra 
sentitzea, izan euskara, izan 
ingelesa edo izan beste edo-
zein hizkuntza. “Sekreturik ez 
dago; argi dagoena da hizkun-
tza erabili egin behar dela, eta 
zenbat eta gehiago erabili segu-
ruago sentituko gara, eta ziur 
asko gehiago erabiltzeko gogoa 
izango dugu. Berbalagun as-

kok esaten digute, programan 
parte hartzen dutenetik euska-
raz gehiago eta gehiagorekin 
egiten dutela, hau da, taldetik 
kanpo ere gehiagotan erabil-
tzen dutela euskara, eta hori 
lorpen handia da”.

Zeini dago zuzenduta Berbetan 
programa?
Batetik, arrazoia bat edo beste 
izan, euskaraz bizitzeko ohitu-
rarik ez dutenei: egunerokoan 
euren inguruan euskaraz  berba 
egiteko aukerarik ez dutenak, 
euskara ikasten ari direnak, as-
palditik euskaraz hitz egin ez 
eta erraztasuna berreskuratu 
nahi dutenak, titulua eskuratu 
nahi dutenak… Eta, bestetik, 
“euskaldun askok euren ekar-
pena egin nahi diote euskararen 
normalizazio-prozesuari, zail-
tasunak dituzten euskaldunei 
lagunduz. Egia da, euskaldu-
nik gabe hankamotz egongo 
litzatekeela egitasmoa. Taldeak 
osatzerako orduan ez da ezin-
besteko baldintza euskaldun 
bat egotea, baina denborak eta 
esperientziak erakutsi digu eus-
karaz ondo moldatzen den ba-
ten bat egoteak lasaitasuna eta 
segurtasuna ematen diela ber-
balagunei”. 

Albaola Itsas Museoa bisitatu zuten udaberrian berbalagunek.

Ekintza osagarriei esker euskaraz jarduteko lagun berriak egiten dira.

BERBETAN20 …eta kitto!
1200. zenbakia
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Programa, berez, gurasoei 
zuzenduta dago eta, Ber-
betan egitasmoarekin ger-

tatzen den moduan, helburu 
nagusienetakoa mintzaprakti-
ka egitea da. Baina seme-alaben 
kargu egoteak ez du denbora li-
bre askorik lagatzen eta, horre-
gatik, “ahalik eta erraztasun ge-
hien eman nahi diegu euskara 
praktikatu nahi duten gurasoei. 
Aurten, adibidez, seme-alaben 
gelako gurasoen arteko biko-
teak egiteko proposamena 
egingo diegu, edo hirukoteak 
ere izan daitezke. Astean behin 
tarte txiki bat hartzea besterik 
ez da, ordubetean eta lasai-lasai 
euskaraz berba egiteko. Eurek 
nahi duten lekuan eta orduan. 
Eta seme-alabak aurrean ba-
daude, askoz hobeto, gurasoek 
euskararekiko agertzen duten 
jarrera positiboa bertatik ber-
tara ikusiko dute-eta”. Horrez 
gain, aurten ere familien in-
gurune naturala aprobetxat-
zeko deia egiten dute Elkarte-
tik: “parkean merienda ematen, 
musika-eskola kanpoan umeen 

Familientzat, Gurasoak Berbetan

"Ahalik eta 
erraztasun 
gehien eman 
nahi diegu 
euskara 
praktikatu nahi 
duten gurasoei"

Berbetan programaren ibilbidearen erdian, 2010ean, familia askok agertzen zuten arduraz jabeturik, Gurasoak 
Berbetan egitasmoa jarri zuen martxan …eta kitto!-k, seme-alabekin etxean eta kalean euskara gehiago egin nahi 
duten gurasoei zuzenduta. Antolatzaileek argi dute: “hizkuntza era natural eta erosoan erabiltzea onuragarria da 
edozeinentzat, baita gure seme-alabentzat ere. Beraz, eurak hiztun oso izatea nahi badugu, gurasoon ardura ere 

bada ume horien eredu izatea”.

Mallabiko Estakua baserrian eta Leintz Gatzagako museoan izan dira guraso berbalagunak.

BERBETAN 21…eta kitto!
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zain, eskola kanpoan… dauden 
guraso, aitxitxa-amama edo 
zaintzaileek momentu eta es-
pazio hori aprobetxatu dezakete 
euskaraz berba egiteko”. Egitas-
moa zeinentzako den galderari, 
hona …eta kitto!-ren erantzu-
na: “Euskaraz berba egiteko 
ohitura berreskuratu nahi du-
ten gurasoentzat, familia-giroa 
euskaldundu nahi dutenent-
zat, seme-alabekin euskaraz 
gehiago berba egin nahi dute-
nentzat…”. Bakana zein taldeka 
eman daiteke izena.

Familientzat ekintza ugari, doan
Mintzapraktika egiteaz gain, 
gurasoak eta seme-alabak el-
kartzen dira egitasmoaren ba-
rruan antolatzen diren ekin-
tzetan: “Urte osoan gauza asko 
antolatzen ditugu, gurasoen-
tzat eta familientzat: esku-
lan-tailerrak, txangoak… Iaz 
Leintz Gatzagako Gatz Mu-
seoan izan ginen, eta aurten 
Alluitz Naturara joatekoak 
gara. Ekintza horiek doan iza-
ten dira, baina horietan par-
te hartzeko programan izena 
eman behar da”.

Zaintza-zerbitzua
Aurtengo berritasunetako bat 
izango da haurrak zaintzeko 
zerbitzua. Ez da ekintza guz-
tietan izango, “ekintzetako asko 
familian egitekoak direlako, 
hau da, haurrak eta gurasoak 
elkarrekin, baina gurasoentzat 
eurentzat propio antolatutako 
hainbat jarduera egingo ditugu, 
eta seme-alabak zeinekin laga 
ez dutenentzat zaintza-zerbi-
tzua eskainiko dugu”.

Meri, Mari eta Lari ikuskizuna
Ikuskizun ederrarekin emango 
zaio ongietorria Gurasoak Ber-
betan egitasmoari. Urriaren 
17an, domekan, Meri, Mari eta 
Lari ikuskizuna antolatu du   
...eta kitto!-k Errebal Plazan. 
Eguerdiko 12:00etan hasiko 
da eta doan izango da, baina 
aldez aurretik, hurrengo as-
telehenetik hasita, gonbida-
penak jaso ahal izango dira  
…eta kitto!-ren egoitzan (Ur-
kizu 11, solairuartea). “120 la-
gunentzako lekua egongo da, 
eta asko jota bost gonbidapen 
jaso ahal izango dira pertsona 
bakoitzeko”. 

Gurasoak aste honetan hasi dira jasotzen egitasmoari buruzko informazioa.

Rigoberta eta Puxikaren laguntza izan du aurte ere ...eta kitto!-k.

Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko:
943200918 / elkartea@etakitto.eus

BERBETAN22 …eta kitto!
1200. zenbakia
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Munduari Kolorea Ematen Go-
bernuz Kanpoko Erakundeak 
(GKE) joan den asteburuan 
egin zuen bere lehen ekintza. 
Untzagan postua jarri zuten eta 
elikagaiak jaso zituzten bertan. 
Horrez gain, GKEko lagunak 
herriko kaleetan zehar ibili zi-
ren dirua batzen eta tonbola ere 
egin zuten.

Munduari Kolorea Ematen 
osatzen duten gazteen ekime-
nak oso harrera ona izan zuen, 
eibartarren babesa jasoz. Bari-
xaku arratsaldean, postua jarri 

eta ordu gutxira, arroza, lente-
jak eta beste hainbat elikagai-
poltsa zituzten bilduta Untzaga-
ko postuan eta modu birtualean 
ere jaso zuten laguntza. “Heda-
bideetan gure ekimenaren be-
rri eman genuenetik, jendeak 
elkartasuna adierazi digu”, esan 
digu Maitanek, Munduari Ko-
lorea Ematen GKE martxan ja-
rri zuen 11 urteko neskak. Izan 
ere, Bizum bitartez dirua ja-
sotzeko kanpaina jarri zuten 
martxan eta berarekin berba 
egin genuen momentura arte 

300 euro jaso zituzten. Hala 
ere, kanpainak martxan jarrai-
tzen du oraindik eta ekarpenak 
607771722 telefonora dirua bi-
dalita egin daitezke (erreferen-
tzia: MKE).

Injustiziei aurre egiten
Jasotako guztia, elikagaiak 
eta dirua, Gipuzkoako Eli-
kagaien Bankuari emango 
diote, laguntza eurek kudeatu 
dezaten. Eibarren bertan, 
egunero zerbait jan ahal izate-
ko laguntza behar duten 500 

lagun daude eta horietatik 38 
haurrak dira, eta hain zuzen 
ere horrek jarri zuen martxan 
Maitane. “Injustiziek nega-
rra eragiten didate”, diosku. 
Orduan, ekintzara pasatze-
ko ordua zela erabaki zuen. 
“Amak egunkariko artikulu 
bat erakutsi zidan, non ume 
batek GKE bat sortu zuen, eta 
pentsatu nuen: eta nik zerga-
tik ez?”, diosku.

Esan eta egin. Eskolako lagu-
nei bere asmoen berri eman zien 
eta egitasmora batu ziren. Or-
duan, Gipuzkoako Elikagaien 
Bankuarekin harremanetan ja-
rri eta Bergaran duten egoitza 
bisitatu zuten, euren jarduna-
ren berri izateko.

Gazteek munduari kolorea 
eta elkartasuna ematen ja-
rraituko dute, aurrera begira 
zenbait ekintza egiteko asmoa 
dutelako. “Neguan, adibidez, 
erropa jasotzeko kanpaina egin 
dezakegula pentsatu dugu”, au-
rreratu digu Maitanek.

Mundua elkartasun koloreekin 
margotzen duen GKEa

Jasotako laguntza guztia Gipuzkoako Elikagaien Bankuari emango dio GKE eibartarrak. MAITANE CAMPOS
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>>>  Azken denboraldian 2. 
Maila Nazionalean laugarren 
postuan geratu zen Urbat wa-
terpolo taldeko emakumez-
koen senior mailako taldeak, 
aldaketak aldaketa, betiko es-
pirituari eusten dio eta Euskal 
Herriko Ligari aurre egiteko 
talde bikaina osatu du. Hiru 
jokalarik lagako dute taldea, 
hirurak ere pisu handikoak tal-
dean:   defentsako zutabea izan 
den Ainhoa   Agirre elgoibar-
tarrak waterpoloa lagako du 
sei denboraldi egin ondoren; 
Sara Leturiaga klase handiko 
aurrelari eibartarra Elx-en jo-

katuko du, maileguan; eta Ezo-
zi Akizu Soraluzeko atezaina 
Kataluniara doa ikastera eta 
San Feliu-n jokatuko du. Eta 
beste hiru itzuliko dira Urba-
tera: sorbaldan izandako lesioa 
gainditu duen Elena Molina 
debarra, jokalari azkarra eta 
burutsua; goi mailako defen-
datzailea den Nagore Lorenzo 
bilbotarra, ama izan ondoren 
berriro uretara datorrena; eta 
2019ko Europako txapeldun 
izandako Miren Urizar, Leioan 
jokatuko badu ere Urbatekin 
maila hartzen joango dena. 
Eurekin batera, Iraide Sarria 

kapitainak eta Jone Gomez, 
Alaitz Ibarrola, Itsaso Moli-
na, Nahia Gomez eta Alaitz eta 
Alazne Ziarsolok osatuko dute 
Urbateko talde sendoa.

Aipatutakoez gain, emaku-
mezkoen waterpolo proiektua 

sustatzeko asmoz, Eibarko klu-
bak Donosti Waterpolorekin 
bat egitea erabaki du, horre-
la jokalari batzuk proiektura 
gerturatu eta denboraldiko 
erronkei aurre egiteko planti-
lla handiagoa izateko.

Hainbat aldaketa Urbateko 
emakumezkoen taldean

Asteburuan ekingo die lehiaketei Eibar Rugby Taldeak
>>> Klubeko talde nagusiak, 
emakumezkoen Ohorezko 
Mailako ligan jokatzen duen 
taldeak Sanse Scrum taldea 
bisitatuko du Madrilen bihar, 
zapatua, 16:00etatik aurre-
ra jokatzekoa den partiduan. 
Ohorezko B Mailan jokatzen 
duen Eibar Rugbyko gizonez-
koen taldeari, bestalde, astebete 
geratzen zaio liga hasteko eta 
asteburu honetan Ordiziako 
23 urtetik beherako taldearen 
aurka jokatuko du. Talde ho-
rrek azken orduko beste bi fi-
txaketa egin ditu: 9, 10 eta 15 
bezala jokatzen duen Patricio 
Baronio argentinarra eta hiru-
garren eta bigarren lerroak in-
dartzera datorren Daniele Leo 
italiarra. Baroniok Jockey de 
Rosario taldean jardun izan du 

eta azken denboraldia Chilena 
Sealkmango frankizian militatu 
zuen; Leo, bestalde, B serieko 
Italiako Livornotik dator “eta 
bizkortasuna eta gogortasuna 
ekarriko ditu”. 

Klubeko akademiek, azke-
nik, pandemiak eten zituen to-

paketak berreskuratuko dituzte 
eta, asteburu honetan, 10/12 
urte azpikoen Eibar/Mutriku 
taldea, Gaztedin, Zarautz eta 
Arrasate taldeekin jokatuko 
dute Gasteizen; eta 14 urte-
tik azpikoek, aldiz, Txingudin 
izango dira bihar triangeluarra 

jokatzeko, Ordizia eta Herna-
nirekin batera.

Mutrikurekin elkartuta
Eibar Rugby eta Mutriku-Ru-
gby taldeak elkartu egin dira, 
proiektu sendoa osatzeko hel-
buruarekin: “Debabarrenean 
elkarrekin lan egingo duten 
klub-sarea osatzea nahi dugu, 
eta urrats hau bide luze baten 
hasiera izan daiteke”, Gas-
ton Ibarburu Eibar Rugbyko 
kirol-zuzendariak. Aurten 
elkarrekin jokatuko dute 18, 
12 eta 10 urtetik azpiko maila-
tan. Horrez gain, Eibar Rugby 
akademiako Ivan Couto, June 
Angulo, Ixai Diaz, Itxaso Bus-
tos, Ane Couto eta Aimar Las 
Heras gazteek epaileen hasie-
rako ikastaroa egiten hasi dira.

Ainhoa Agirrek waterpoloa lagako du sei denboraldiren ondoren.



KIROLAK 25…eta kitto!
1200. zenbakia

25

>>> Herriko saskibaloi kluba-
ren proiektuak urratsak ematen 
jarraitzen du eta, bide sendo 
horretatik abiatuta, senior mai-
lako bigarren talde bat izango 
du denboraldi berrian, probin-
tziako 3. mailan jokatuko due-
na. Iaz 2. Mailako txapela jantzi 
zuen Avia Eibar saskibaloiko 
lehen taldeak, bestalde, aurreko 
asteburuan debutatu zuen Gi-
puzkoako 1. Mailan eta talde 
igoberriak ez zuen zorte handi-
rik izan hiru puntuko aldeare-
kin galdu baitzuen oso pareka-
tua izan zen Bergara-Soraluze 
taldearen aurkako partidua 

(59-62). Mikel Lekunberriren 
taldea, hainbat baja izan arren, 
partiduan sartuta egon zen den-
bora guztian, laurden bakoitza-

ren markagailuek erakusten 
dutenez (13-14, 25-23 atsede-
naldian, 39-41 eta amaierako 
59-62). Hori bai, 54na berdindu 

ondorengo azken bi minutuek 
neurketa bisitarien alde egitea 
erabaki zuten. Bihar 16:00etan 
eibartarrek Atletico San Sebas-
tian bisitatuko dute Aieten.

Bestalde, denboraldi honetan 
ere Eibarko taldeak Euskal He-
rriko 2. Mailako Getariako Keta 
Sharks taldearen egitura berean 
jarraituko du, iaz hasitakoaren 
bidetik. Azkenik, saskibaloian 
jarduteko interesa duten guz-
tiek klubarekin harremanetan 
jar daitezke azken denboraldi-
ko beheko mailetako taldeak 
entrenamenduekin hasi diren 
honetan. 

Avia Eibar Saskibaloiak senior mailako beste talde bat izango du

>>> Aurreko asteburuan ipini 
zen martxan foball-zaletuaren 
edizio berri bat, pandemiak 
eragindako urte eta erdiko tar-
tearen ondoren. Oraingoan 
11 izango dira parte hartuko 
duten taldeak; beraz, astebu-
ruero bost partidu jokatuko 
dira eta talde batek atseden 
izango du. Lehen jardunal-
dian Feredu Bar Ez Dok tal-
deak 5-1 garaitu zuen Garajes 

Garcia, JMR Tankemans-ek 
6-3 irabazi zion Durangori, 
Bar Txokok 2-0 gainditu zuen 
Ipur Sagardotegia eta, azkenik, 
America Sport Bar Banaka L. 
Rueda taldeek 2-1 nagusitu 
zitzaizkien Adahi Eraieder eta 
Bali Center Sports taldeetako 
hamaikakoei, hurrenez hu-
rren. Chic-ek hartu zuen atse-
den oraingoan. Goleatzaileei 
dagokienez, Luis eta Bationi 

(JMR Tankemans), Jaixo (Bar 
Banaka L. Rueda) eta Gorka 
(Durango) daude lidergoan, 
bina golekin. 

Hurrengo asteburuko neur-
ketak honakoak izango dira: 
zapatuan, 09:00etan hasita, 
Feredu-Tankemans (goiko 
zelaian) eta Txoko-Chic, eta 
10:30ean, Ipur-Bali; dome-
kan, bestalde, Adahi-Garajes 
Garcia 09:00etan eta Ameri-

ca Sport-Durango 10:30ean. 
Oraingoan Banaka geratuko 
da jokatu barik. Karteldegia-
ri gainetik begiratuta, eta jo-
katutako jardunaldi bakarrak 
erakutsitakoari erreparatuz, 
partidu interesgarria aurrei-
kusten da Feredu eta Tanke-
mansen artean, talde bi horiek 
izan baitziren, bakoitzak gol 
zaparrada lortuta, gehien na-
barmendu zirenak.

Abian da foball-zaletu torneoaren 40. edizioa, 11 talderekin

>>> Zambranan jokatutako 
ehiza-txapelketa horretan Es-
painia guztiko 28 ehiztari izan 
ziren parte hartzen, “oso maila 
altuko torneoan”. Nagusietan 
Jose Luis Gisasolak irabazitako 
lehiaketan, seniorretan Iñigo 
bere semea bigarren postuan 
sailkatu zen. Azken maila ho-
rretan, seniorretan, Luis Iriarte 
nagusitu zen, 10 eperrekin, ai-
patutako Iñigo Gisasola (zazpi 
eper eta hiru galeper) eta bitan 
Espainiako txapeldun izandako 
Arkaitz Egañaren (sei eper eta 
hiru galeper) aurretik. Bete-
ranoetan, bestalde, Jose Luis 
eibartarra izan zen onena, hiru 

eperrekin, Jose Mari Egaña el-
goibartarra (eperra eta hiru ga-
leper) eta Mauro Gonzalezen 
(eperra) aurretik.

Gisasolatarrak aurrean           
ehiza txikiko 1. Openean ere

>>> Madrilen aurreko zapa-
tuan jokatutako distantzia erdi-
ko triatloian (1.800m-ko igeri-
keta, 83 km-ko txirrindularitza 
eta 19 km-ko oinezko lasterke-
ta), Jaz Eibar Triatloi Taldeko 
Txomin Osoro garaipenetik oso 
gertu izan zen. Uretatik 11. pos-
tuan irten ondoren, bizikletako 
segmentuaren 25. kilometrora-
ko hirugarren jarri zen, 40.ean 
bigarrena aurreratu eta liderra 
harrapatu zuen, bizikletatik ba-
tera jasteko. Txomin liderraren 
erritmoari eusteko gai izan zen 
oinezko lehen lau kilometroe-
tan zehar, baina pixkanaka ira-
bazleak ihes egin zion.

Txomin Osoro bigarren sailkatu 
zen Madrilgo triatloian
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Bi eibartar Tenerifeko klima 
aldaketa handien artean 
egiten den “0-4-0” ibilbidean
>>> Ez zen erraza izan aurre-
ko astean Ander Urkia eta Ai-
tor Arroitajauregi eibartarrek 
egindako ibilbidea, Tenerife-
ko Socorro hondartzatik (0 
metroko altueran) Teideko 
gailurreraino (3.718 metro). 
Goizeko 11:00etan hasi zuten 
martxa, “bost litro eta erdi ur, 
janaria, erropa, zaku eta este-
rillekin betetako motxilekin”, 
eta iluntzeko 20:30ean, 3.260 
metroko desnibela gaindituta, 

bertan lo egin zuten, “covid-a 
dela-eta itxita dagoen Altavis-
ta refugioko sarreran”, egun-
sentirako Teideko tontorrera 
igotzeko. Oso ibilbide gogorra 
egin zitzaien, “28 kilometro-
tan izugarrizko desnibelari eta 
klima ezberdinei egin behar 
zaielako aurre”. Hondartzako 
30eko graduei 700 metrota-
tik 2.100erako tartean euria 
gogoz bota zuela gehitu behar 
zaio, “gero berriro 25 gradura 

pasatu eta zerua urdin-urdin 
ikusteko”. Refugiora heltze-
rakoan 8 graduko tenperatura 
izan zuten eta Teideko tonto-

rrean 0tik beherakoa, “3 gra-
du hain zuzen ere”. Kontraste 
handikoa, beraz, hain denbora 
gutxian egokitzeko!

>>> Aurreko asteburuan 12 la-
guneko taldeak hartu zuen par-
te Picos de Europara egindako 
irteeran, “handitasun horren 
aurrean txiki sentitu ginenak” 
eurek dioten bezala. Lehenen-
go egunean, zapatuan, zatirik 
handienean aterri eutsi bazion 
ere, Torrecerredo azpiko al-
dean eguraldia okertu egin zi-
tzaien, “euria hasi eta, zuzenean 
Jou de Cabrones aterpetxera 
jaitsita, gailurra beste baterako 
laga genuen”. Domekan, aldiz, 
eguraldi zoragarria lagun, ara-
zorik gabe igo zuten Neveron 
de Urriellu gainera. Hala ere, 
eguna luze joan zen, hainbat 
orduz ibili behar izan zutela-
ko Urrielluko aterpetxetik eta 
Bulnesetik igaro eta Poncebos 
herrixkara iristeko.

Bihar, urriak 2, Artzain Na-
turbidearen 14. etapak har-

tuko du Deporreko mendi-
zaleek antolatutako hurrengo 
irteera, Oletan hasi, Saibitik 
pasatu eta Abrazarren amai-
tuko dena. Guztira 17 kilome-
tro izango dituen ibilbide hori 
teknikoki erraza da, edozein 
mendizalerentzako aproposa, 

“555 metroko igoera metatua-
rekin”. Eta urriaren 9tik 12ra 
arteko zubian Palentziako 
Mendiek hartuko dute De-
porrekoek prestatutako lau 
eguneko irteera: lehen egu-
nean, Brañoseran hasi, 2.142 
metroko Valdecebollasera 

igo eta Celada de Roblece-
dan amaituko dute (18 km. 
guztira, 1.200 metroko desni-
bel positiboarekin); bigarre-
nean, Vidrierosetik Cardaño-
ra joango dira, tartean 2.524 
metroko Curavacas egiteko (17 
km., 1.500 metroko desnibe-
la); hirugarrenean Cardaña 
de Arriba eta Pico Murciaren 
arteko zirkularra osatuko dute 
(17 km., 1.600 metroko desni-
bela); eta laugarren egunean, 
Valle Tosandeko parkingetik 
Ventanillara joango dira, bi-
dean 1.560 metroko Pico de la 
Celada egiteko (14 km. 1.000 
metroko desnibel positiboa).

Beti bezala, informazio ge-
hiagorako martitzen eta egue-
netan Mendi Batzordekoak 
zain izango dituzue Deporren 
bertan 19.30etik 20.30era 
(943201904).

Picoseko asteburu ederra Palentziako Mendien aperitibo gisa

Urriaren 9tik 12ra lau eguneko irteera egingo dute Palentziako Mendietara.
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Elgoibarren duzue egoitza. 
Zergatik aukeratu zenuten 
Elgoibar? Zer ematen dio Pun-
tuEus-ek Elgoibarri?
Hemen egotearen arrazoi han-
dietako bat aukera eman iza-
na da. Donostian, Deustuko 
Unibertsitatean, geneukan guk 
egoitza, Ekintzailetasunerako 
Zentroan, baina aldi baterako, 
eta hasita geunden lokal bila. 
Bageneukan parke teknologi-
ko batera joateko aukera, bai-

na pentsatu genuen kanpoal-
de batean egotea baino hobeto 
zela herrigune batean zabaltzea 
bulegoa, beti ere garraio publi-
koarekin ondo komunikatuta 
zegoen herri batean. Aukera 
ezberdinak sortu ziren eta El-
goibar izan zen Patronatuak 
egokien baloratu zuena. Hona 
etorri ginenetik garbi daukagu 
herriari ere onuraren bat eman 
behar diogula. Euskal Herriko 
erreferentziazko proiektua da 

PuntuEUS eta iruditzen zait 
hori Elgoibarren kokatzea ona 
dela herriarentzat. PuntuEU-
Sen proiektua oso lotuta dago 
burujabetza teknologikoare-
kin eta aurrerapen teknologi-
koarekin eta horregaitik nahi 
dugu ikuspegi hori ekarri. Eta 
horregatik, iritsi bezain laster 
Euskara ala Ezkara jardunal-
dia antolatu genuen Elgoibar-
ko Izarrarekin eta Udalarekin. 
Guk nahi duguna da urtero zer-

bait egitea Elgoibarrentzako 
onuraren bat izango duena. 
Orain, emakumeen arrakala 
digitala gainditzen laguntzeko 
proiektu bat jarri dugu mar-
txan, Debegesarekin.

Zortzi urte pasatu dira ‘.eus’ 
domeinua aktibatu zenute-
netik. Bete al dira helburuak?
 Sorrera taldeak markatu zituen 
hasierako helburuak ez dakit, 
baina PuntuEUS fundazioak 

Informatikan lizentziatua da Josu Waliño (Zumaia, 1972) eta 2014ko irailean izendatu zuten PuntuEUS fundazioko 
zuzendari. Eleka Ingeniaritza Linguistikoa enpresaren sortzailea ere bada eta Elhuyar Fundazioko Berrikuntza eta 
Proiektuen zuzendari eta zuzendaritzako kide izandakoa da.

“Erabiltzaileon esku dago 
erakustea euskaraz erabili nahi 
ditugula gailu adimendunak”

<<<  JOSU WALIÑO  •  PuntuEUS fundazioko zuzendaria  >>>

PuntuEUS fundazioak Elgoibarren dauka bulegoa. IRATI AYERZA

AINARA ARGOITIA (BARREN)
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jarri zituen helburuak gaindi-
tu dira, bai. Momentu honetan 
12.000 domeinuen langa gain-
dituta dago, eta proiektuaren 
bideragarritasuna, bermatuta. 
.Eus domeinuak euskara balio-
garri, erabilgarri eta ikusgarri 
egin nahi du sarean eta horre-
tarako domeinu gehiago behar 
ditugu, baina batez ere, errefe-
rentzialtasuna behar dugu; hau 
da, domeinu asko behar ditugu, 
baina ez edonolakoak. Eta esan 
genezake erreferentzialtasuna 
lortu dugula, .eus-en inguruan 
bildu diren webguneak esangu-
ratsuak direlako.

Non gaude? 
Munduko edozein herrialde 
hartuz gero -Alemania albora 
utzita, han egoera beste bat de-
lako-, irudia beti bera da: .com 
domeinua da denetan nagusi. 
Munduan, 350 milioi domei-
nu daude eta horietatik erdia 
baino gehiago .com dira. Gai-
nerako denak besteen artean 
banatzen dira, baina propor-
tzioan oso alde handiarekin. 
Espainiara jotzen badugu, .com 
da nagusia,  .es da bigarrena, 
eta distantzia handi batera dau-
de gainerako denak. Eta Eus-
kal Herrira etorrita ere, gauza 
bera gertatzen da. Domeinu 
zabalduena .com da, estatuari 
erreferentzia egiten diona da 
bigarrena (.es), eta tropelean 
datoz gainerako denak. Eta 
guk tropeletik ihes egin nahi 
dugu hirugarren posizio hori 
eskuratzeko. Eta hortxe gaude. 
Gainerako guztiak txikitzen ari 
dira merkatuan, eta gu, aldiz, 
hazten. Datuen Babeserako Le-
geagatik gero eta zailagoa zaigu 
datuak lortzea, baina hala ere, 
dakiguna da 15.000 domeinu-
tara iritsi behar dugula hiruga-
rren leku hori lortzeko. Pare bat 
urtetan lortu nahiko genuke. 

12.000 webgune. Zein tipolo-
giatakoak dira?
Interneten ohikoa den moduan, 
enpresak dira .eus domeinua-
ren erabiltzaile nagusiak. Ia er-
diak dira. Gero datoz euskara 
eta euskal kulturaren alorreko 
eragileak, erakunde publikoak, 
hezkuntzako eragileak, norba-

nakoak, komunikabideak, kirol 
erakundeak eta beste batzuk. 
Asko harritu egiten dira gure 
domeinuaren erabiltzaile na-
gusiak enpresak direla entzu-
tean, gehienek uste dutelako 
administrazio publikoak eta 
kultur erakundeak izan behar 
direla. Eta bai, erakunde publi-
ko gehienek .eus erabiltzen dute 
eta enpresa gehienek ez dute 
.eus erabiltzen, baina .eus era-
biltzen duten gehienak enpre-
sak dira eta gainera hazkunde 
joera handiena ere hor ari da 
ematen. Guretzat garrantzi-
tsuena zera da: erakustea .eus 
domeinuaren balioa askota-
rikoa dela. Esparru guztietan 
dago, eta erreferentzialtasu-
na horrek ematen du. Euskal 
Herrian zaudeten ia hedabide 
guztiak .eus zarete, esaterako. 
Kenduta El Diario Vasco eta El 
Correo, .com-ekin jarraitzen 
dutela, nahiz eta .eus izan badu-
ten. Cadena Ser bera ere .eus da. 

Banaketa geografikoaz esan 
izan da ‘.eus’ Euskal Herri 
osoan dagoela zabaldua, bai-
na desoreka handiak daudela 
lurraldeka. Orekatu al da hori?
 Ez. Desoreka nabarmena da. 

Gipuzkoa eta Bizkaian dago 
errotuen domeinua, eta gu-
txien, Lapurdin, Baxenafa-
rroan eta Zuberoan. Domei-
nuaren banaketa geografikoa 
oso lotua dago Euskal Herria-
ren errealitate soziolinguisti-
koarekin. Datuei erreparatzen 
badiegu, .eus domeinuen %42 
Gipuzkoan daude erregistratu-
ta, %33 Bizkaian, %10 Araban, 
%4 Nafarroan, %2 Iparraldean 
eta %9, Euskal Herritik kanpo-
ra. Nafarroako eta Iparraldeko 
datuak oso apalak dira, eta pisu 
handiagoa behar lukete. Ho-
rregatik, eta kanpaina oroko-
rrak lurralde guztietan egiten 
baditugu ere, aurten, berariaz 
sortuko dugu kanpaina bat Ipa-
rralderako.

Bitxia da Euskal Herritik kan-
po ‘.eus’ domeinu gehiago 
egotea Iparraldean edo Na-
farroan baino. 
Bai, Euskal Herritik kanpoko 
merkatuan ere badago .eus eta 
horren arrazoia sinplea da: .eus 
domeinuak ez dio eremu geo-
grafiko zehatz bati egiten erre-
ferentzia, baizik eta komunita-
te kultural eta linguistiko bati. 
Hau da, .eus-ek euskara eta eus-

kal kultura ordezkatzen ditu In-
terneten. Hemendik kanpo ere 
edonork erabil dezake ikuspegi 
horrekin, eta berdin kanpoko 
batek hemen.  Euskal Herrian 
egoitza duten kanpoko enpresa 
batzuek edo hemen lekua egin 
nahi dutenek erabiltzen dute, 
Mercadonak eta Cadena Ser-
ek esaterako.  .Eus domeinua 
erabiltzeak gertutasuna trans-
mititzen laguntzen die eta hori 
beti da ona merkatuan sartzeko. 
Horiek bezala enpresa tekno-
logikoek (Google, Apple, Twit-
ter...) ere joera handia dute ber-
tako domeinua hartzeko eta oso 
garrantzitsua da, horrek esan 
nahi duelako euskarari lekua 
egingo diotela euren zerbitzue-
tan. Aldaketa ekar lezake haien 
komunikazioan. Gure helburua 
hori da:  beste domeinu batean 
erdaraz ari direnak euskarara 
ekartzea .eus domeinua har-
tutakoan. 

Zein da gaur PuntuEUS fun-
dazioaren erronka?
Euskal Herrian euskarazko 
edukia duten wegbune guztiak 
.eus izatea. Gure neurketen ara-
bera, 26.000 webgune inguru 
daude euskarazko edukiarekin. 
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Beste erronka bat da euskarak 
presentzia handiagoa izatea In-
terneten; hau da, gaur 26.000 
webgune direnak gehiago iza-
tea eta denek .eus domeinua 
hartzea. 

Zer nolako osasuna du eus-
karak Interneten?
 Euskararen bizitasun digitala 
neurtzeko ezinbestekoa da es-
kaintza eta eskaria, biak, azter-
tzea, eta ikuspegi kuantitatiboa 
ez ezik kualitatiboa ere aintzat 
hartu behar da euskarak ingu-
rune digitalean duen presen-
tzia zenbatekoa den esateko. 
Baina zein prismatik begiratu, 
erantzuna bat edo beste izan 
daiteke. Euskara osasuntsu 
dago sarean? Bai, konparatzen 
badugu beste hizkuntza gutxitu 
batzuek duten osasunarekin. 
Euskarak badu komunitate bat 
Interneten, badu domeinu ak-
tibo bat, badu presentzia bat 
eta gainera eragile asko ari dira 
hori sustatzen, eta beraz, bes-
te hizkuntza gutxitu batzuek 
baino osasun hobea du, baina 
erreparatzen baldin badiogu 
ingurune digitalean ematen 
ari den eboluzioari, beharba-
da ez dago horren osasuntsu. 
Izan ere, gaur egun ditugun 
gailu adimendun guztiek er-
daraz egiten dute eta ez dute 
euskara ulertzen. Dauden joera 
berrietan euskarak ez dauka 
presentziarik. Gaur egun sa-
rean mugitzen den trafikoaren 
ehuneko handi bat, esaterako, 
bideoa da, eta gu webguneez 
ari garenean testuaz ari gara. 
Kontsumo digitaleko joera na-
gusia plataforma digitalak dira: 
Netflix, Prime Video, Disney... 
Lortu behar duguna da sortzen 
ari den eremu horietan guztie-
tan euskarari toki bat egitea. 
Sortu da Pantailak euskaraz 
izeneko mugimendu bat.

Ingurune digitala euskara-
tzeko sortu diren proiekturik 
interesgarrienak aipatuko ze-
nizkiguke?
Adimen artifizialean ematen 
ari diren pausoak nabarmen-
duko nituzke. Adimen artifi-
ziala mundu mailan izugarriz-
ko eztanda izaten ari da, baina 

zorionez,  Euskal Herrian eta 
euskararentzat ere bai. Hemen 
garatzen ari den adimen artifi-
ziala puntakoa da. Itzultzaile 
neuronalak, ahotsaren ezagutza 
bidezko transkripzio automati-
koak... Ari dira garatzen baita 
ere bozgorailu adimendun bat 
euskaraz funtzionatuko due-
na. Horrekin batera beste gako 
garrantzitsu bat izango litzate-
ke burujabetza teknologikoan 
sakontzea, adibidez hezkun-
tzaren eremuan. Hezkuntzan 
izugarrizko menpekotasuna 
daukagu Google eta Microsof-
tekin eta horrek behartzen ditu 
gure haurrak tresnak erdaraz 
erabiltzera. Pandemia honek 
eskolak ixtera behartu gintue-
nean, Microsoftek eta bereziki 
Googlek ikasgelak konkistatu 
zituzten eta izugarrizko nego-
zioa egin zuten. Teknologia bat 
edo beste erabiltzearen ingu-
ruan gogoeta egin beharko ge-
nuke. Instituzioek izugarrizko 
ardura dute hor, eta erabakiak 
hartzeko garaian teknologia bu-
rujabe eta askeago baten aldeko 

apustua egin beharko lukete. Ez 
dira erabaki errazak, bistan da, 
multinazional hauen platafor-
mak eginda daudelako eta oso 
erosoak eta intuitiboak direnez 
zaila delako haiei uko egitea, 
baina uste dut estrategia bat 
behar dela. 

EITBko zuzendari Andoni Alde-
koak iragarri zuen ikus-entzu-
nezko plataforma bat sortuko 
zutela, euskal Netflix halako 
bat. Zer irizten diozu? Non ikus 
ditzakegu filmak euskaraz?
 Legez ikustekotan, oso auke-
ra gutxi dauzkagu. EITBren 
Nahieran eta ezer gutxi gehia-
go. Gero badaude, Euskal En-
codings eta halako plataforma 
batzuk, baina horixe. Eta bai, 
EITBko zuzendari Andoni Al-
dekoak iragarri zuen euskal 
Netflix halako bat sortuko zu-
tela eta Euskal Herrian sortzen 
diren ikus-entzunezko lan guz-
tiak, filmak, dokumentalak eta 
bestelakoak ikusi ahal izango 
ditugula bertan. Baina ez da 
euskarazko Netflix bat izan-

go, ez baita euskara hutsean 
izango. Kritikoa naiz horre-
kin, amaitzen dugulako beti 
plataforma paraleloak sortzen, 
eta jendeak olatu nagusiari ja-
rraitzen diolako beti.  Jendeak 
jarraitzen du Netflix eta Disney 
+ kontsumitzen, guk Nahieran 
moduko zerbait sortu arren. 
Egokiena plataforma nagu-
sietan euskara gehitzea da, 
baina egia da, era berean, ez 
dela errazena. Errealitatea da 
borroka hau ez dagoela guztiz 
gure esku. Aisialdi digitalean 
hutsune handiak dauzkagu be-
tetzeko, dena erderaz delako.

Zer dago gure esku? 
Erabiltzaileon esku dago era-
kustea interes bat dugula eta 
euskaraz erabili nahi ditugula 
gailu adimendunak eta eus-
karaz nabigatu nahi dugula 
Interneten. Hori egitearekin 
behartuko ditugu multinazio-
nalak euskara zaintzera, gauza 
jakina delako Interneten egiten 
dugun guztia neurtua dagoela 
gaur egun. Zer hizkuntzatan 
nabigatzen dugun, zer hizkun-
tzatan konfiguratzen ditugun 
gure sakelako telefonoak, zer 
hizkuntzatan erabiltzen ditu-
gun tresnak... dena neurtzen 
da, eta beraz, erakutsi behar 
duguna da badugula nahia eus-
kara kontsumitzeko sarean eta 
ingurune digitalean, horrek 
sortuko duelako masa kritikoa. 

Nola eragin dio pandemiak 
zuen egitekoari?
Pandemia garaian landu ge-
nuen plan estrategiko berria 
eta ikusten duguna da trans-
formazio digitaleko prozesu 
bat bizi dugula, asko azkartu 
dena pandemiagatik eta kon-
finamendu egoeragatik, baina 
digitalizazio hori hain azkarra 
izateak eragin negatiboa izan 
duela euskararen ikuspegitik. 
Ez zaio lehentasunik eman eus-
karari, baizik eta digitalizazioa-
ri eta uste dugu hor badugu-
la lana. Digitalizazio prozesu 
horretan euskara txertatzen 
eta euskaratik eragiten aha-
legintzea dira gure egitekoak 
eta zabaltzen ari garen bideak 
horra begira daude.

“`.Eus´ domeinuak ez dio eremu 
geografiko zehatz bati egiten 
erreferentzia, baizik eta komunitate 
kultural eta linguistiko bati”

“Interneten ohikoa den moduan, 
enpresak dira `.eus´ domeinuren 
erabiltzaile nagusiak“

IRATI AYERZA
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Beñat Gaztelumendi, Oiha-
na Iguaran, Miren Artetxe eta 
Uxue Alberdi bertsolariek, Gari 
Otamendi eta Ixak Arruti mu-
sikariek lagunduta, eta Maite 
Berriozabal gai-jartzailearekin, 
bertso-saio musikatua eskaini 
zuten aurreko barixakuan Erre-
balen. Hankamotxak Bertso Es-
kolaren eskutik egin zen saioa 
benetan arrakastatsua izan zen.

Bertso-saioko argazki-bildu-
ma gure web orrian (etakitto.
eus), mediateka azpiatalean 
ikus dezakezue eta bideoa, be-
rriz, gure YouTube kanalean 
dago ikusgai.

Musikarekin lagundutako 
bertso- saio arrakastatsua hartu 
zuen Errebal Plazak barixakuan

Argazkiak zuri-beltzean erre-
belatzen eta positibatzen ika-
si nahi dutenentzat oinarriz-
ko ikastaroa emango du Klub 
Deportiboko Argazkilaritza 
Taldeko Jose Luis Irigoienek. 
Klaseak urriko hiru zapatutan 
(16an, 23an eta 20an) izango 
dira, Portaleko Argazkigintza 
gelan, 10:00etatik 13:00era 
eta Klub Deportiboko Argazki 
Taldekoentzat matrikula doan 
izango da (besteek 35 euro or-
daindu beharko dute). 

Materiala (papera, errebe-
latzeko produktuak…) anto-
latzaileek ipiniko dituzte eta 

parte-hartzaile bakoitzari 36 
argazki egiteko karretea eman-
go diote. Interesatuek urriaren 
10erako eman dezakete izena, 
argazkilaritza@gmail.com hel-
bidera idatzita.

Irakasleak azaldu duenez, 
saio teorikoarekin hasiko da 
tailerra eta, jarraian, partaide 
bakoitzak bere kamerarekin 
36 argazkiak egiteko astebete-
ko tartea izango du. Ondoren, 
lauko taldeetan antolatuta, bi 
saio egingo dituzte, argazkiak 
nola errebelatzen eta positiba-
tzen (paperera pasatzen) diren 
ikasteko.

Argazkiak errebelatzen ikasteko 
oinarrizko ikastaroa emango du 
Jose Luis Irigoienek urrian

Amorebieta-Etxanoko Udaz-
ken Txistulari Taldeak antola-
tuta, zapatuan ospatu zen Txis-
tu Egunean egon ziren Usartza 
Txistulari Taldeko kideak, iazko 
etena eta gero, aurten hogeiga-
rren edizioa bete duen hitzor-
duan parte hartzen. Eibarta-
rrekin batera, beste bost talde 
aritu ziren kalejiran, lehenen-

go talde bakoitza bere aldetik 
eta, ondoren, denak elkarrekin: 
Itxaropena Txistulari Taldea 
(Lekeitio), Kankinkabara Txis-
tulari Taldea (Bermeo), Goiz 
Deia Txistulari taldea (Lepaz-
pi), Jaizale Txistulari Taldea 
(Durango) eta Udazken Txis-
tulari Taldea (Amorebieta-
Etxano). 

Txistu Egunaren 20. edizioan 
parte hartu du Usartza taldeak

Hurrengo astelehenetik hasita 
(urriak 4) azaroaren 8ra arte-
ko epea izango da XXVII. San 
Andres Bertso Paper lehiake-
tako lanak entregatzeko. Urte-
roko moduan, bi maila izango 
ditu lehiaketak: bata, 16 urtetik 
beherako Eibarko ikasleentzat, 
eta bestea, 16 urtetik gorakoen-
tzat (Euskal Herri osorako). 

Beste edizioetan bezala, gaia 
eta doinua libreak izango dira. 
Gazteenek bertso bat edo bi 
kopla aurkeztu beharko di-
tuzte, eta nagusiek, berriz, lau 

puntu edo gehiagoko 6 bertso 
gutxienez eta 10 gehienez. La-
nen hiru kopia bidaliko dira 
gaitzizenarekin, eta gutunazal 
itxi batean egilea identifika-
tzeko datuak hona: …eta kit-
to! Euskara Elkartea. Urkizu 
11 solairuartea. 20.600 Eibar. 
Sariei dagokienez, umeen mai-
lan, lehenak liburua eta txape-
la lortuko ditu eta bigarrenak 
liburua eta plaka. Nagusietan 
lehenak 300 euro eta txapela 
eta bigarrenak 250 euro eta 
plaka eramango ditu. 

Astelehenean hasiko dira 
San Andres bertso-paper 
lehiaketarako lanak jasotzen  

Bideoa
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Lakanosa konpainiak bere lehen antzerki proiektua aur-
keztuko du bihar, 20:00etan Coliseo antzokian: “El ins-
tituto T”, zinema beltzeko estetika duen komedia. Gorka 
Martin zuzendariarekin batera, Javier Anton eta Jon Zabal 
antzezleek hartzen dute parte antzezlanean. Lanaren pro-
tagonisten berbetan, “istorioaren arintasuna funtsezkoa da 
ikuslea harrapatzeko. Agian Institutu misteriotsu hori be-
netan existitzen da. Agian, ikus-entzule fidatuek antzezpen 
batera joan eta masak manipulatzeko esperimentu batean 
parte hartuko dute. Edo, agian, komedia besterik ez da…”. 
Sarrerak 10 euro balio du (7 euro Coliseoaren Laguna txar-
telarekin) eta Kutxabank-en edo Coliseoko  leihatilan (ikus-
kizuna hasi baino ordubete lehenago) eros daitezke.

Itzamna Akademiakoek lokala 
tokiz aldatu dute, Bittor Saraske-
ta kaletik Karmen kaleko 3. zen-
bakira eta biharko berrinaugura-
zio jaia antolatu dute: 13.00ean, 
“Harira” musika taldeko kide eta 
akademiako irakasle diren Gorka 
Martinez de Lagosek eta Miren 
Zulaikak kontzertua eskainiko 
dute. Eta, jarraian, Maite Loren-
zo eta Juanma Canoren eskutik, 
Eibar hiriko pasarteak umorez 
errepasatzen dituen “Rapsodas 
S.A.” antzezlana taularatuko da.

Hibai Etxebarria musikari gernikarrak Coliseo antzokian 
eskaini zuen kontzertuan “Goxokiak” bere lan berriko abes-
tiak zuzenean aurkezteko aukera izan zuen eta, gainera, 
kantu horietako batzuk Eibarko Koro Gazteko ahotsekin 
lagunduta eskaini zituen. Emanaldiko une eder batzuk gure 
YouTube-n ikusgai dagoen bideoan jaso ditugu zuentzat.

“El instituto T” antzezlana bihar

Itzamnaren berrinaugurazio-jaia

Kontzertu hunkigarria

Maite Arroitajauregik (Murse-
go) “Lapur(ari)ketak” izeneko 
ikuskizuna eskainiko du gaur, 
20:00etan, Coliseo antzokian. 
Musikari eibartarrak musika, 
hitza eta gorputza nahasten 
ditu ikuskizun honetan, mi-
resten dituen artisten sorkun-
tzak beste dimentsio batera era-
mateko, eta bere hizkuntzara 
aldatzeko.

Ikuskizunak Jim Jar-
muschen berba hauek ditu 
abiapuntu: “Ezer ez da origi-
nala, inspirazioarekin berpiz-
ten zaituen edo zure irudimena 
betetzen duen edozein lekutatik 

lapurtzen du”. Horrela, jatorriz-
koaren eta maileguaren arteko 
elkarrizketa horretan sartzen 
dira Paul Duttonen Worde-
ko spokena, Gloria Fuertesen 
umore politikoa, Mikel Laboa-
ren mundu izugarria, Vicente 
Ameztoyren koadro baten len-
goaia figuratiboa, Victor Erice-
ren ikus-indarra edo Martxel 
Mariskalen poesia nihilista, 
Lisaböko musikan nahasita.

Sarrerak 5 eurotan erosi dai-
tezke, Kutxabank-en edo Coli-
seo antzokiko leihatilan (ikus-
kizuna hasi baino ordubete 
lehenago).

Domekan, 12:30ean hasiko 
da Eibarko  Musika Bandaren 
kontzertua, Coliseo antzokian. 
Aurretik, ez baldin badu euririk 
egiten, kalejira egingo dute mu-
sikariek, 11:30ean Coliseotik 
irten eta Untzagaraino, berriz 
Coliseora bueltatzeko. Andoni 
Vazquezek zuzenduta, honako 

pieza hauek eskainiko dituzte: 
“Pepita Greus” (P. Perez Chovi), 
“Luisa Fernanda” (F. Moreno 
Torroba), “Cordillera de Los 
Andes” (A. Malando), “Nuovo 
Cinema Paradiso” (E. Morrico-
ne) eta “Betikoskorri” (konp. I. 
Urkizu). Gonbidapenak Kutxa-
bank-en eta leihatilan.

Mursegok “Lapur(ari)ketak” 
ikuskizuna aurkeztuko du gaur 
iluntzean Coliseo antzokian

Musika Bandaren kontzertua eta 
kalejira domeka eguerdian

Bideoa
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EIBAR KLISK BATEAN

Etxean berriro. BAKARNE ELEJALDE
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Zer gustatuko litzaizuke nabar-
mentzea urriaren 7an eskaini-
ko duzun hitzaldian?
Batez ere, Eibarri emakumeek 
egin dioten ekarpena, bai ge-
rra sasoian eta baita behin ge-
rra amaituta ere. Emakumeen 
historia oso gutxitan jo da ga-
rrantzitsutzat, gizarte-talde gisa 
hartuta; emakumeak urrundu 
egin dira erakundeen eta botere 
formalaren zentroetatik, bere-
ziki gizonezkoen santutegieta-
tik, izan erlijioso, militar edo 
politikoetatik, eta ia "ikusezin" 
edo ez garrantzitsu bihurtu dira. 
Horrek ez du esan nahi prozesu 
historiko horietatik eta beste-
lako botere-mota batzuetatik 
baztertuta daudenik, emaku-
meen lana beti izan baita era-
bakigarria. 

Orain dela hamarkada bat, 
2011ko maiatzean, kaleratuta-
ko liburua izango duzu ardatz?
Oinarritzat hori berori hartuta, 
ahaleginduko naiz bertako libu-
ran datuak pixka bat aberasten. 
Aurrehistoriatik abiatu banin-
tzen ere liburuan, sasoi harta-
rako gure bailaran jendea bizi 
zelako, gero badira mende ilu-
nagoak, informazio gutxi ema-
ten dizkigutenak. Eibar herri 
gisa, Villanueva de San Andres 
izenarekin, XIV. mendean sortu 
zenetik baditugu datu gehiago. 
Baina XIX. eta XX. mendeetan 
hartzen du emakumeak indar 
berezia, batez ere bere eskubi-
deen jabe egiten joango delako 
eta gizartean ere pisu handiagoa 
hartzen joango delako. 

Zelan lortu duzu herriko ema-
kumeen inguruko informazioa 
biltzea idazkietan eta halakoe-
tan hain "ikusezin" zenean?
Urteak behar izan ditut horreta-
rako, dokumentazio ugari izan 
dudalako esku artean. Gehien 
bete nauena izan da lehen es-
kutik jakitea, herriko emakume 
nagusi askoren bitartez, eurek 
aurrez aurre kontatutako XX. 
mendeko hamarkada istilutsue-
netan izandako gorabeherak. 
Aurreko aroetako berri izateko, 

asko jo izan dut Udal Artxibora 
eta, jakina, liburu asko kontsul-
tatu ditut.

"Ezkutuan" izanda ere, Eibarko 
historia emakumeek markatu-
takoa izan dela esango zenuke?
Jakina, bai lan egiterakoan, eta 
baita hainbat istiluri aurre egin 
behar izan zaionean ere. Eibar-
ko emakumeek beti jardun izan 
dute Eibarko historiak izan di-
tuen erronken eta aukeren ara-
bera: bai industria-krisietan, 
bai industria-suntsiketetan, bai 
industria-garapen ikusgarrian. 
Zoritxarrez, iraganeko erroldek 
ez dute emakumearen lanen eta 
haien lanbideen errealitatea isla-
tzen, ez baitira agertzen baserrie-
takoak, ostalariak, merkatariak... 
Orduan negozioaren titularrak 
senarrak edo aitak izaten ziren, 
emakumeek haiek adina lan edo 
gehiago egiten bazuten ere.

Uste duzu, industriaren pisua 
dela-eta, emakumeen rola ga-
rrantzitsuagoa izan dela gure 
herrian? 
Badira hainbat datu hori egiaz-
tatzen dutenak. Herri liberala 
izateak izan du, bai, bere ga-
rrantzia horretan. Gerren era-
ginez herria apurtu dutenean 
ere, Eibarko emakumeek jakin 
izan dute horrelakoei erantzu-
ten; janaria eramaten ibili zen 
Martina Ojangurenen kasuan, 
esaterako, edo Oviedora indarra 
egitera joandakoekin bezala... 
Orografiak ere lagunduko zuen 
horretan akaso.

Gaur egungo egoerara etorrita, 
berdintasun bidean egindako 
urratsak bide onetik doazela 
esango zenuke? Badago az-
karrago joaterik?
Oraindik asko falta da. Hor dago 
soldataren berdintasuna, lanen 
banaketa eta kontziliazioaren 
behinbetiko ezarpena, ahaztu 
barik emakumeen parte-har-
tzearen pisu txikia oraindik poli-
tikan eta enpresa arloan. Legeak 
aldatzen jarraitu behar dugu 
eta belaunaldi berriak hezitzen. 
Kezkatuta jarraitzen dut.

“Lan-kontziliazioan eta 
halakoetan mantsoegi 
goazela esango nuke”
Datorren asteko eguenean, hilak 7, Arantza Lasak "Eibarko emakumeak" hitzaldi 
zikloaren laugarrena eskainiko du Eibarko udaletxean, arratsaldeko 19:30etik aurrera. 
Ego Ibarra batzordeak sustatutako ekimenak Eibarko Emakumearen Mahaia eta 
Berdintasunaren Batzordearen laguntza izango du. Aforoa dela-eta, bertara joan nahi 
duenak aurretik izena eman beharko du andretxea@eibar.eus helbidean (943543938).

<<< ARANTZA LASA ASTOLA • Historialaria >>>

“Emakumeen 
inguruko 
informazio asko 
ahoz aho jaso 
izan ahal dut, 
agirietan-eta 
ikusezina zelako 
askotan” 
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DENBORAPASAK
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AGENDA

BARIXAKUA 1

ZINE FORUMA
18:30 “Mujercitas” (Greta 
Celeste Gerwing). Portalean.

MUSIKA
20:00 “Lapur(ari)ketak”, Maite 
Arroitajauregi “Mursego”ren 
eskutik. 5 euro. Coliseoan.

 

ZAPATUA 2

AZOKA EKOLOGIKOA
10:00/14:00 Eibarko Azoka 
Ekologikoa (Untzagan) eta 
Gutizi Ekologikoen ibilbidea 
(tabernetan).

BERRINAUGURAZIOA
13:00 Musika eta antzerkia, 
Itzamna Akademiaren lokal 
berria zabaltzeko (Karmen, 3).

ANTZERKIA
20:00 “El Instituto T” 
(Lakanosa). 10 euro (7 
euro Coliseoaren Laguna 
txartelarekin). Coliseoan.

DOMEKA 3

MUSIKA
12:30 Eibarko Musika 
Bandaren kontzertua. 
Coliseoan. 

   

 

 

 

 

 

 

MARTITZENA 5

HARIXA EMOTEN
19:00 Idazlearekin Harixa 
Emoten, Miren Gorrotxategire-
kin. Portalean.

EGUENA 7

EIBARTIK EIBARRERA
19:30 “Eibarko emakumeak”. 
Hizlaria: Arantxa Lasa Astola. 
Udaletxean.

Urriak  1 / 7

ERAKUSKETAK
Urriaren 24ra arte:
“SORGINAK”, EmPoderarte 
AIMA  (Portalea)

Urriaren 10era arte:
JOSE MARI FERNANDEZ 
BASTERRETXEAREN  
ARGAZKIAK  
(Untzaga jubilatu etxean)
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ZERBITZUAK

• Maria Teresa Mateos Hernandez. 92 urte. 2021-9-23.
• Honori Guinda Ruiz. 94 urte. 2021-9-25.
• Jose Ramon Larreategi Gorrotxategi. 72 urte. 2021-9-25.
• Marina Gomez Acebo. 98 urte. 2021-9-25.
• Francisco Rodriguez Alvarez. 89 urte. 2021-9-27.
• Josefa Leturiondo Alberdi. 89 urte. 2021-9-28.

Hildakoak

• Marti Elizburu Iriondo. 2021-9-17.
• Asia Hmouri Oumane. 2021-9-20.
• Jol Apraiz Maiora. 2021-9-21.
• Yanis Bouzaddagh. 2021-9-23.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 1
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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

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

ASTELEHENA 4
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

MARTITZENA 5
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

EGUAZTENA 6
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

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

BARIXAKUA 8
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

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

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

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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ZORION AGURRAK

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, MARIA, 
hillaren 5ian 3 urte 
beteko dozuz-eta. 
Amamak, amatxok 
eta aitatxok asko 
maite zaittue.

Zorionak, KOIKILLI!!!! 
8 musu haundi Artzai, 
Naike, aitatxo eta 
amatxoren partez.

Zorionak gure txiki 
haundixari!!! 7 urte 
potolo beteko dozuz-
eta, PELLO!!! Musu 
erraldoi bat danon 
eta, batez be, Txomin 
eta Elixeren partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, 
BEATRIZ eta 
GONZALO, 
ezkondu 
ziñaziela 60 
urte betetzen 
diranian. 
Musu haundi 
bat famelixa 
guztiaren 
partez. Segi oin 
arte moduan!

Zorionak, MADDI!! 
Eguaztenian 9 urte 
egin zenduazen-eta, 
laztana!! Patxo eta 
besarkada haundi 
bat famelixaren eta, 
bereziki, Ekhi-ren 
partez!

Zorionak, BERNAT, 
astelehenian 4 urte 
haundi beteko dozuz-
eta. Musu bat Oinatz, 
Lur eta Naiken partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 2an: 17:00 (1 aretoa)
• 3an: 17:00

“Ninja a cuadros 2”
Zuzendaria: Anders Matthesen

1 ARETOA
• 3an: 20:00
• 4an: 20:30

“El club del paro”
Zuzendaria: David Marqués

2 ARETOA
• 2an: 19:30, 22:30 (1 aretoa)
• 3an: 17:00 (1 aretoa), 20:00 
• 4an: 20:30

“Benedetta”
Zuzendaria: Paul Verhoeven

ANTZOKIA
• 2an: 17:00, 19:45, 22:30 (2 aret)
• 3an: 17:00 (2 aretoa), 20:00
• 4an: 20:30

“Maixabel”
Zuzendaria: Iciar Bollain

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus
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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
 • 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 tu-
ristikoa asteka errentan eskaintzen 
da uda zein beste edozein urtarotan. 
Etxea 2019an guztiz erreformatu zen 
eta Zumaia erdian dago, baina taber-
na giroetatik kanpo. Etxearekin batera, 
Plaza Amaian garajea utziko litzateke. 
Tel. 678222229. 

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garaje itxia eta indibiduala salgai Ro-
mualdo Galdosen (Ipurua). 15 m2. Gar-
bitzeko area zona komunitarioan. Goi-
ko aldean gauzak jartzeko tokiarekin. 
Tel. 656758793. 

3.2. Errentan
 • Gimnasioa alokatzen da Eibarren (Ifar-
Kalen). 200 m2. Sartzeko prets. Tel. 
685755699. 

 • Lokala/gela alokagai Ugan Klub-ean. 
Fisioterapiarako edo masajeak egite-
ko aproposa. Tel. 943820452.  

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile edo garbitzaile jarduteko 
eta umeak edo nagusiak zaintzeko. 
Tel. 632237151.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Bai-
ta asteburutean ere. Tel. 658358474.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko, sukaldean laguntzeko 
eta nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 
642846905.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
602051567. 

 • Neska eskaintzen da nagusiak (habi-
litazio tituluarekin) edo umeak zain-
tzeko. Esperientzia eta erreferentziak. 
Tel. 604120104.

 • Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 
631425686. Laura. 

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 654210024. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita egoitzetan ere. Tel. 
640742618.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Externa. Tel. 635189294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Ikastaroa eginda eta titulua-
rekin. Externa. Tel. 622233171.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. 
Baita asteburuetan ere. Externa. Tel. 
612270162.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko edota klase parti-
kularrak emateko. Tel. 666629274.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Externa. Habilitazio titu-
lua. Esperientzia eta informeak. Tel. 
612461563.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Tel. 643565742.   

6.2. Langile bila
 • Kamarera/o behar dugu jornada oso-
rako eta beste bat astebukaerarako, 
Eibarren. Curriculuma bidali: eibarka-
fe@gmail.com 

 • Kamarera/ behar da jatetxe batean lan 
egiteko asteburuetan. Tel. 659539861. 

 • Komertzial munduan lanean hasteko 
pertsonen bila gabiltza Eibarko ase-
guru bulego batean. Tel. 649780971. 

 • Esteticien-ea behar da Eibarko ilea-
paindegi batean. Esperientziarekin.
Lan-giro bikaina. Tel. 678674250.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • DBH eta Batxilergo laguntza kla-
seak ematen dira. Talde txikiak. Tel. 
678937827. Patricia.

 • LH eta DBH 1 eta 2 klase partikula-
rrak ematen dira norbere etxean. Tel. 
640019325. Nerea. 

 • DBH eta Batxilergoko klase partiku-
larrak ematen dira, edozein arlotan. 
Talde txikiak, baita online ere. Tel: 
615708043.

 • Ingeles filologo elebidunak (11 urte 
Erresuma Batuan eta Oxfordeko uni-
bersitatean ikastaroak egindakoa) in-
gelesezko klaseak ematen ditu. Ume 
eta helduentzako maila guztiak, kasu 
bakoitzera egokitutako ikas-erremin-
te-kin. Tel. 617265575. Avelina. 

 • Irakaslea eskaintzen da LHko kla-
se partikularrak emateko. Bakar-
ka edo 2-3 laguneko taldeekin. Tel. 
688628235. Jone.

 • Irakaslea eskaintzen da DBH eta Ba-
txilergoko Matematika, Fisika, Kimi-
ka eta abarreko irakasgaietarako. 
Banakako klaseekin edo 2-3 lagune-
ko taldeekin lan egiteko aukera. Tel. 
616827057. Patxi. 

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677592509. Alberto.

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

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Estreinatu gabeko mahai haundia eta 
sei silla salgai. Egurrezkoa, kaoba ko-
lorekoa. Merke. Tel. 618714616. 

 • 105x200 cm-ko ohe artikulatua (se-
gurtasun barandarekin) eta 180 cm-
ko koltxoia salgai.  Biak egoera onean. 
250 euro. Tel. 645708072.

 • Laminadun somierra eta koltxoia 
salgai. 105x190 cm. Egoera onean,                  
90 euro. Tel. 645708072.

 • Thomann SP-5600 teklatua salgai. 
Egoera ezin hobean. Euskarri hankak 
barne. 195 euro. Tel. 639045900.

 • Thomann KB-15 BP aulkia salgai. Te-
klatu edo pianorako. Tertziopelo bel-
tza. 30 euro. Tel. 639045900. 

6.2. Eman
 • Txakurkumeak ditut oparitzeko. Arra-
za nahastea daukate. Ama arratoi txa-
kurra eta aita baliteke labrador arraza-
koa izatea. Oso deigarriak eta politak. 
Tel. 637095104. Idoia.

6.4. Bestelakoak
 • Astelehenetik ostiralera Donostiara 
(Miramon/Unibertsitatea) joan-eto-
rria egiteko autoa partekatuko nuke, 
Eibar edo ingurutik. Tel. 636607975.






