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NEURRIXAK HARTU.-  Neurtu. “Ate barrixa ipiñi bihar dogu eta arotza neurrixak hartzera eto-
rri jaku”. 
NIK IKUSTEN DORANAN LETRIA...-  Ikusi-makusi jolasaren hasiera. “-Nik ikusten doranan 
letria, U!! -Zer dok? -Ze izango dok, ba! Uz elektrikia!!”. 

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

“Ez dakit zein den benetako arrazoia nano bati ez lagatzeko ikus-
leengan erreakzio alaiak sortuko dituen ikuskizuna egitea eta, kon-
trara, erraldoi bati baimentzea saskibaloi jokalari handia bihurtu 
eta milioiduna bihurtzea Jaungoikoak eman dizkion ̀ larregizko´ 
neurri horiei esker. Nanoei guztiz aske izatea debekatzen bazaie, 
erraldoiei neurri berbera aplikatu beharko litzaieke, batzuk zein 
besteek biek aldentzen direlako normaltasunetik. Zezen-ikuskizu-
nak protagonizatzen dituzten nanoak zer dira bada artistak baino? 
Ikusleetako bateren batek artistak erridikulizatzeko asmo perber-
tsoak baditu, bera izango da psikiatraren beharra duena”.

JOSU MONTALBAN, zutabegilea

“Europan munduko populazioaren %6 bizi da, barne-produktu 
gordinaren %20 produzitzen du eta planetako gastu sozialaren 
%50 ematen da bertan. Populazioaren migrazio inpaktuari begira, 
bestalde, ikusita europarron batazbesteko adina 45 urtetan koka-
tzen dela, horrek esan nahi du hainbat herrialderekin egindako 
zatikako hitzarmenekin ezingo dugula arazoa konpondu. Afrikan 
munduko populazioaren %20 bizi da eta bertako batazbesteko 
adina 18 urtekoa da; argi dago migrazio politikan pisuzko traumak 
ekarriko dituela horrek”.       

JUAN JOSE GOÑI, zutabegilea

“Bestelako pizgarririk eskaintzen ari dira hortik bueltan. Grezian, 
esaterako, 15 eta 17 urte bitarteko gazteak sarituko dituzte txertoa 
hartzera bultzatzeko. Nola? 50 gigako datu mugikorrekin. Suitzan, 
lagun, lankide edo senitartekoak koronabirusaren aurka txertatu-
ko direla konbentzitzen dituen herritar orok 50 euro arteko saria 
jaso dezake”.       

ANE URDANGARINI, zutabegilea

Oharra

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko orduan 
gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak 
sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. Horrez gain, 
nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dago-
kionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Luzera 
hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori 
beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu 
iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko bertan 
kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 

Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea 
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso eta orden 
horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke (Urkizu, 
11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

Erredakzioa

Datorren astean ez dago alerik

Urriaren 12ko zubia dela-eta, datorren astean ez da alerik izango. Hu-
rrengo zenbakia hilaren 22an, barixakuan betiko lez, kaleratuko dugu.

Erredakzioa

Astean esanakEskutitzak
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>>>  Errebal Bizirik elkartea 
merkatu plaza berriko postuak 
banatzeko moduarekin kexatu 
da: “Sentitzen dugu gaur egun-
go saltzaileak plazatik kanpora-
tzea, sei postuetatik bi hartuko 
dituen pertsona bati mesede 
egiteko, hainbeste urtetan Mer-
katu Plazako saltokiak bizirik 
mantendu dituzten pertsonak 
lizitatzeko aukerarik gabe, kale 
gorrian geratu direnean. Hori 
bai, erabakia hartu dutenek 
Udaletik kobratzen dute (PSE-
ko 9 zinegotzitik 5 liberatuta 
daude eta alkatea eta idazka-
ria albo batera lagata, urtean 
376.817,65 euro ordaintzen diz-
kiegu). Deigarria da, halaber, 
inbertitzaile bakarrak bi postu 
hartzea eta, kasualitatez, Patxi 
Lazcoz alderdi sozialistako ki-
dearen agintaldian Gasteizko 
Udal Gobernuan alkatetzako 
prentsa-aholkulari gisa aritu 
zena izatea. Legezkoa izango 
da, baina moraltasunari begira 
zalantzagarria”.

Hutsik geratu diren bi pos-
tuak berriz lehiaketara atera 
direla eta ez daude konforme 

gauzak nola egin diren: “Alka-
tetzaren dekretuz berriz irten 
dira lizitaziora, jarduera zehaz-
tu gabe, baina argi lagata, adibi-
dez, aterki-konpontzailea kan-
poan geratzen dela. Eta horri 
deitzen dio Iraola jaunak alder-
di sozialistaren kudeaketa ona! 
Eta oraindik publiko egiteko 
dago 20 urterako taberna nori 
ematen dioten. Oraingoz, hu-
tsik dagoen eraikina daukagu, 
bertatik zaratak ateratzen dira, 
eta Merkatu Plaza eta zuhaitz 
barik jarraitzen dugu”.

>>>  Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren Ingurumen Sailak “Kli-
ma Bai!” izeneko lehiaketa jarri 
du martxan herritarrak ekintza 
klimatikoan sentsibilizatu eta 
hezteko. App baten eta web-
gune baten bidez, etxetik zaz-
pi ekintza-eremutan (energia, 
elikadura, ehungintza, uraren 
kontsumoa, hondakinak, mu-
gikortasun jasangarria eta bio-
dibertsitatea) egin ahal izan-
go dituzten hainbat erronka 
planteatzen dira. Herrien ar-
teko lehiaketa gisa planteatuta 
dago eta Udalak izena eman 
du dagoeneko. Orain, erronka 
Eibarko familiek izena ematea 
da, “lehiaketan parte hartu ahal 

izateko gutxienez 35 familia 
egon behar baitira izena eman-
da urriaren 15erako”. Animatuz 
gero Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Ingurumen Sailaren web-
gunean eman behar da izena 
(gip.eus/klimabai).

>>>   “Landa emakumeak gara” 
proiektua abiatu dute Landaola 
Federazioa osatzen duten Gi-
puzkoako Landa Garapenerako 
Elkarteek. Irailetik urrira bitar-
tan “Landako emakumeak eta 
bizikidetza” gaia ardatz izango 
duen sormen lehiaketa egingo 
da. Parte hartu nahi duten Gi-
puzkoako emakumeek euska-
rri grafiko bat (argazkia, ma-

rrazkia, irudia, collagea…) eta 
gai horrekin lotutako hausnar-
keta-testu labur bat aurkeztu 
beharko dituzte. Parte hartzeko 
epea urriaren 15ean amaitu-
ko da eta izen-ematea online 
egin behar da Landaolaren web 
orrian (http://landaola.eus/
lehiaketa). Lehiaketari buruz-
ko informazio guztia ere bertan 
kontsultatu daiteke. 

Errebal Bizirik elkartea ez 
dago konforme Merkatu 
Plazako postuak banatzeko 
moduarekin 

Klima Bai! herrien arteko 
erronkarako familiak behar dira

“Landa emakumeak gara” 
lehiaketarako epea amaitzear

>>>  Beheko Toki jubilatu etxeak 85 urtetik gorako bazkideentzat 
omenaldi-bazkaria antolatu du urriaren 20rako, Ipur sagardo-
tegian. Horrekin batera, osasuntsu egon nahi dutenentzat tailer 
eta ikastaroak urrian hasi dituzte: burua entrenatzeko saioak 
martitzenetan dira, 10:00etatik 11:00etara; gimnasia funtzionala 
astelehenetan, 10:00etatik 11:00etara; eskulanak martitzenetan, 
11:15etik 12:15era; mugikorra erabiltzen ikasteko klaseak eguene-
tan, 10:00etatik 11:00etara; eta dantza klaseak, berriz, eguazten 
eta barixakuetan, 09:30etik aurrera. Ikastaroetan izena emateko 
edo informazioa eskatzeko 943121205 edo 688819203 telefono 
zenbakietara deitu daiteke edo Beheko Tokin (Karmen, 6) galde-
tu, martitzenetik barixakura, 11:00etatik 13:00era.

Beheko Tokiko jubilatuak 
martxa betean 
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>>>  Zabaldu da “Harro nago 
zutaz, Eibar! vs Amorratu egi-
ten nauzu, Eibar!” argazki-
lehiaketara aurkezteko epea. 
Urriaren 29ra arte dago lehia-
ketan izena emateko eta argaz-
kiak bidaltzeko aukera. Lehia-
ketak bi atal ditu: “Harro nago 
zutaz, Eibar!” atalak Eibarrek 
dituen gauza onak irudikatzen 
duten argazkiak jaso nahi ditu. 
“Amorratu egiten nauzu, Ei-
bar!” atalak, berriz, Eibarrek 
dituen gauza txarrak erakus-
ten duten argazkiak bildu nahi 
ditu. Epea hasi baino sei hilabe-
te lehenagotik Eibarren bizi den 

adin nagusiko edonork har de-
zake parte. Horretarako formu-
lario bat beharko da (https://
formularioak.eibar.eus/eu/ar-
gazkiaeibar) eta argazkia JPG 
formatuan aurkeztu.Klub De-
portiboko Argazki Taldeko ki-
deek eta Ego Ibarra batzorde-
koek osatutako epaimahaiak 
aukeratuko ditu argazki ira-
bazle biak (argazki bana atal 
bakoitzeko), eta 500 euroko 
saria jasoko dute. Bestalde, 150 
euroko sari bi emango dira, 
epaimahaiak hautatutako ar-
gazkietatik, herri-bozketa bidez 
hautatutako argazkietarako. 

>>>  Udalaren Ekonomia Ga-
rapen, Enplegu eta Berrikuntza 
Sailak sustatzen duen “Denda-
Lan” programan parte hartu 
dutenen %73,33 lan-merka-
tuan sartu dira, Udalak eman 
dituen datuen arabera: “Progra-
ma amaituta, hasi zuten 15 lagu-
netik 11k lortu dute lanean has-
tea. Portzentaje oso handia da, 
kontuan hartzen bada, gainera,  
zortzik urtebete baino gehia-
go zeramatela langabezian, eta 
hiru baja izan zirela; beraz, ikas-
taroa amaitu eta prestakuntza 
burutu zuten 12 lagunetik 11k 
aurkitu zuten lana”.

Zehatzago, 11 laneratze ho-
rietatik, 8 lanaldi partzialean 
izan dira eta 3 lanaldi osoan. 
Bi kasutan merkataritza sek-
torean lortu dute lana, hiruk 
ostalaritzakoan, bik garbiketa-
ko sektorean, batek industria 
alorrean eta bik sektore so-
ziosanitarioan.  Gainera, pro-
gramarekiko gogobetetasuna 
eta gizarteratzeko eta lanera-
tzeko duen erabilgarritasuna 
%100eko onarpenarekin ba-
loratu dute parte hartzaileek. 
Ikastaroak 80 orduko irau-
pena  izan du eta maiatzean 
hasi zen.

Eibarko argazki lehiaketara 
aurkezteko epea zabaldu dute

“Denda-Lan” programako 
gehienak lanean hasi dira
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>>>  Maiatza amaieran hasi 
eta herriz herri, eskualdez es-
kualde eta herrialdez herrialde 
martxan izan den “Ibilian- Ibi-
lian, etxerako bidean!” dina-
mikari lotutako azken ekime-
na urriaren 23an egingo da, 
Donostian. Egun horretarako 
manifestazio orokorra deitu 
dute, 17.00etan, Antiguatik 
abiatuta. Eibartik bertara joa-
teko autobusa antolatzen ari 
dira (15:30ean Ego-Gainen) 
eta izena emateko Buenos Ai-
res, Deportibo, Beleko eta Kul-
tu tabernetara joan daiteke.

>>>  Udalak eta ai!ene-k Eiba-
rren egon daitezkeen negozio 
aukerak detektatzeko proiektu 
batean lanean dihardute, “ekin-
tzailetza bultzatu, negozio berri 
eta jasangarriak sortu eta Ei-
barrera bezero gehiago gertu-
ratzeko”. Horretarako, herriko 
produktu eta zerbitzuei dago-
kienez, herritarrok oraindik ase 
gabe ditugun beharrak zeintzuk 
diren jasotzen ari dira, inkesta 
eta elkarrizketa bitartez. In-

kesta bete nahi izanez gero, QR 
kodea eskaneatu dezakezue.

Asetu bariko 
zerbitzuak 
ezagutzeko lanean

Urriaren 23an Donostian egingo 
den manifestaziorako autobusa

>>>  Kartzelan 20 urte egin os-
tean, 2020ko urriaren 11n itzuli 
zen etxera Ibon Muñoa Ariz-
mendiarrieta. Baina pandemia 
zela-eta, orduan ezin izan zuen 
Eibarren aurkeztu bere azken 
liburua, “Gure Ama-Lur femi-
nista da”. Egoerak hobera egin 
duela aprobetxatuta, urriaren 
14an (eguena) egingo du aur-
kezpena, 18:30ean, Arrate Kul-
tur Elkartean. Antolatzaileen 
berbetan, “liburuaren hitzau-
rreraren egilea, Xabier Amuri-
za, gurekin izango da eta musi-
ka ere egongo da”.

“Gure Ama-Lur feminista da” 
liburuaren aurkezpena eguenean

>>>  Armeria Eskola Elkarteak 
(AEE), Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Gaietako 
sailaren laguntzarekin bate-
ra, Lanera Bideratuz langabe-
tuei zuzendutako gizarteratze 
eta laneratze programa jarri 
du abian, laneratzea erraz-
teko. Ekimenaren helburua 
parte-hartzaileen gizartera-
tzea eta laneratzea bultzatzea 
da, lan-merkatuan sartzen la-
guntzeko behar diren tresnak, 
baliabideak eta trebetasunak 

emanez. Programak lau fase 
hauek ditu: lan-orientazioa, 
garapen pertsonala, enprese-
tara hurbiltzea eta laneratzea. 
Iraupena bi hilabetekoa (aza-
roa eta abendua) izango da eta 
parte-hartzea dohainik da. Ize-
na emateko epea urriaren 29ra 
arte egongo da zabalik. Infor-
mazio gehiagorako edo izena 
emateko 943 20 32 44 telefono 
zenbakira deitu edo elkartea@
armeriaeskola.eus helbidera 
idatzi daiteke (Ainara Arrate).

Laneratzea errazteko programa 
abiatu du Armeriako Elkarteak

>>>  Balorazio altua jaso dute 
Untzagako jubilatuen etxeak 
antolatuta irailean egindako 
irteerek. San Asension, Errio-
xan egindako “Udajubilekuak” 
datorren urtean “zalantza ba-
rik” errepikatuko duten espe-
rientzia izan dela diote ardu-
radunek. Han eman dituzten 
egunetan jarduera ugari egin 

dituzte: lorategi botanikora 
bisita, barreterapia, zainketa 
kognitiboa, jolasak, ibilaldiak… 

Eta iraila amaieran astebe-
teko bidaia egin dute Extre-
madurara, “Konkistatzaileen 
ibilbidea” jarraituz hiri adie-
razgarrienak ezagutzen, “artea-
ri eta historiari arreta berezia 
eskainita”.

Irailean egin dituzteen irteerekin 
pozik daude Untzagako jubilatuak
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>>>  Aurreko asteko marti-
tzenean, irailaren 28an, hasi 
zuten kurtso berria Helduen 
Hezkuntza Ikastetxean. Berta-
ko ikasketa burua den Euken 
Aranak azaldu digunez, “Ar-
meria Eskolan ospatu genuen 
2021-22 ikasturtearen hasiera, 
giro eleanitzean. Younes Band 
abeslari berebereak bost hiz-
kuntza ezberdinetan abestu 
zigun eta Debako txistulari ba-

tek ere doinu euskaldunak jo 
zituen. Jon Iraola alkatea ere 
bertaratu zen, herriko etorki-
nei ongi etorri hitzalditxo bat 
ematera”. 

Gaur egun, HHI n 400 ikasle 
inguru daude matrikulatuta eta 
ikasleen artean denetarik dago: 
“Profila erabat anitza da”. Hala 
ere, kasu guztietan ikasketei 
berriz heltzeko bidea zabaltzen 
ahalegintzen dira.

>>>  Hamargarrenez egin zen 
Eibarko Azoka Ekologikoak 
jende mordoa erakarri zuen 
aurreko zapatuan eta, egural-
dia lagun,  jende asko animatu 
zen Untzagara joan eta bertan 
salgai ipini zituzten produk-
tuak erostera. Azoka Biolur El-
karteak, Eibarko Udalak eta 
Landaolak antolatu zuten, 
Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren, Nekazaritza eta Elikadura 
Ekologikoaren Kontseiluaren 

eta Eusko Jaurlaritzaren la-
guntzarekin, eta bertan eko-
logikoan aritzen diren 20 bat 
ekoizlek hartu zuten parte, era 
guztietako produktuekin: ogia, 
gazta, arropa, barazkiak, kon-
tserbak, fruta… 

Eguraldia lagun, 
arrakastatsua izan zen 
zapatuko azoka ekologikoa

Helduen Hezkuntza Ikastetxeko 
400 ikasleek klaseak hasi dituzte

>>>  Urriaren lehena Adine-
koen Nazioarteko Eguna dela 
eta, barixakuan eskualde mai-
lako manifestazioa egin zen Ei-
barren, Gipuzkoako Adinekoen 
eta Pentsiodunen Elkarteen 
Plataformak deituta. EAEko hi-

riburuetan eta 70 herritan bai-
no gehiagotan irten ziren kalera 
pentsiodunak, zahar etxeetako 
erabiltzaileen elkarteekin bate-
ra, “pentsio duinak eta etxebi-
zitza eta zentro soziosanitario 
egokiak” aldarrikatzera. 

Pertsona nagusien eskubideak 
errespetatzea eskatu zuten

>>>  Argindarraren prezioa 
maximo historikoetan dagoe-
la eta, Eibarko EH Bilduk he-
rritarrak deitu nahi ditu ar-
gindarraren itzalaldi masiboa 
eta kazola-jotzea egin dezaten 
gaur, 22:00etatik 22:30era, 
“oligopolioaren xantaia onar-
tezinari elkarrekin erantzute-
ko”. Argindarraren prezioaren 

etengabeko gorakadaren aur-
kako protesta egiteko ekimena 
Euskal Herriko, Galiziako eta 
Kataluniako “indar subiranis-
tek”, Esquerra Republicanak, 
EH Bilduk, BNGk, Junts-ek, 
CUP-ek, Més Per Mallorcak 
eta Més Menorcak egin dute, 
“Deskonektatu elektriketatik!” 
goiburuari jarraituta.

Gaurko itzalaldirako eta kazola-
jotzerako deia egin dute
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Joan zen astean hasi zen ...eta 
kitto! Euskara Elkartea eus-
kararen erabilera areagotzeko 
motibazio-saioak eskaintzen 
Eibarko hainbat eskolatan, eta 
Lanbide Heziketako ikasleak 
izan dira jasotzen lehenak. Ikas-
tetxe horietako ikasleen artean 
euskara bultzatzeko premia-
tik sortu zen orain dela urte 
batzuk Lanbide Heziketako 
lan-mahaia, eta bertan daude 
Eibarko Udaleko Euskara Zer-
bitzua, ikastetxeak eta ...eta ki-
tto! Euskara Elkartea. Ikasleen 
artean D eredua bultzatzeko eta, 
orokorrean, euskara sustatze-
ko hainbat ekimen antolatzen 
ditu mahaiak urtean zehar eta 
horien artean daude motiba-

zio-saioak. Ainara Lavado …eta 
kitto!-ko teknikariak ematen 
ditu tailer horiek: “Zenbait urte 
daramatzagu saioak eskaintzen, 
bereziki A ereduko taldeetan. 
Asko dira, euskara ulertzeko gai 
diren ikasleak izanik, A eredua 
hautatzen dutenak eta D eredua 
ikastearen abantailaz edo onu-
raz ohartzen ez direnak. Eus-
karak lan munduan eta oroko-
rrean ekarriko dizkien onuraz 
jabetu daitezen eta euskareriko 
atxikimendua lantzen saiatzen 
gara. Gaur egun euskara urruti 
sentitzen duten gazteak ditugu 
ere”. D ereduko hainbat talde-
tan ere eskaini ditu hitzaldiak, 
baina “talde horietan saioak 
beste norabide bat hartzen du; 

ahalduntzeaz, aktibazioaz eta 
euskaldunon eragile edo trakzio 
lanaz jarduten dugu”. Armeria 
Eskolako hamahiru taldetako 
ikasleek hartu zuten parte joan 
den asteko tailerretan eta aste 
honetan Unibertsitate Labora-
leko bederatzi taldetako ikas-
leen txanda izan da. "Ikasleen 
partaidetza eta interesa altua 
izan da eta gerora ikusiko dugu 
hausnarketatik ekintzara pasa-
tzen diren”, dio Ainarak.

Urriko bigarren hamabos-
talditik aurrera Eibar BHI, 
Aldatze eta La Salleko DBH 
1. mailako ikasleek jasoko di-
tuzte motibazio-saioak. Guz-
tira 1.400 ikasle inguruk jaso 
dituzte.

Ikasturteko lehenengo tertu-
liako gonbidatua izan da idazle 
azpeitiarra, “Sotoan gordeak” 
eleberri beltza irakurri baitute 
irakurketa-taldekoek. Literatu-
ra beltza sustatzeko Baztango 
Udalak antolatutako (H)ilbel-
tza bekaren irabazlea izan zen 
eleberria 2019an. Gorrotxategi 
ez da ezezaguna suspensearen 
munduan; izan ere, “33 ezkil” 
bere lehen lana “Hil Kanpaiak” 
izenburuarekin estreinatu zen 
zineman 2020an. 

Orain hasita eta ikasturtea 
amaitu bitartean hilero elkar-
tuko dira euskarazko irakurke-
ta-taldekoak, liburu bat irakurri 
eta horren inguruko mahain-
gurua egiteko. Saioak Antxon 
Narbaizak dinamizatzen ditu 
eta tertulietan liburuaren egi-
leak ere hartzen du parte.

Urriaren 19an mandala-ispi-
luak egiten ikasteko tailerra an-
tolatu du …eta kitto! Euskara 
Elkarteak Illunabarrian pro-
gramaren barruan. “Tailerrean 
ispilua duen mandala zirkular 
bat egiten ikasiko dugu; gainera, 
puntillismoaren teknika egiten 
ere ikasiko dugu margo akrili-
koarekin. Horretarako, pintura 
aplikatzaile bereziak erabiliko 

ditugu”, dio Arima Cool Tour-
eko Urkok. Ikastaroa 12 urtetik 
gorakoentzat da eta 18:00etatik 
20:00etara izango da ...eta kit-
to! Euskara Elkartean (Urkizu 
11 solairuartea). Asko jota 12 
lagunentzako lekua dago eta 
aldez aurretik eman beharko da 
izena, telefonoz (943200918) 
edo emailez (elkartea@etakitto.
eus). 3 euro balio du.

Motibazio-saioei ekin die 
…eta kitto!-k eskoletan

Mandala-ispilua  
egiteko tailerra

Miren 
Gorrotxategirekin 
Harixa Emoten
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Climathon Eibar egitas-
moaren 4. edizioa da-
torren asteburuan hasi-

ko da, hilaren 15ean, eta 23an 
amaituko da.Maratoiak kli-
ma-aldaketaren aurka borro-
katzeko erronkei irtenbidea 
bilatzea du helburu eta, ho-
rretarako, eskualdeko eragile 
publiko eta pribatuek erron-
ka zehatzak jarriko dituzte 
pertsona talde batek horren 
konponbidea bilatzen saia-
tzeko. “Gure helburua ez da 
bakarrik gauzak aldatu nahi 
dituen jendea deitzea, baizik 
eta euren ingurunean aldake-
tak sortu nahi dituzten enpre-
sak gerturatzea ere”, diosku Al-
fredo Bezos Climathon Eibar 
egitasmoaren antolatzaileak. 
“Enpresak euren egunerokoan 
buru-belarri dabiltza oroko-
rrean, baina poliki-poliki gau-
zak aldatzen doaz eta gero eta 
ardura gehiago dute inguru-
nearekiko”, gehitzen du.

Eibar Clima LAB kolekti-
boak eta Gipuzkoako Ingenia-
ritza Eskolako Eibarko atalak 
bultzatutako ekimena da Cli-

mathon Eibar, eta aurten Mon-
dragon Team Acadamyrekin 
ibili dira elkarlanean. Ekin-
tzak EHUren Eibarko egoi-
tzan egingo dira eta erronkak 
proposatu dituzten eragileek 
Eibarrekin lotura zuzena dute 
kasu askotan.

Adibide batzuk jartzearren, 
Azitaingo poligonoan egoitza 
duen ScrapAd enpresak ‘Erai-
kuntzako eta eraispeneko hon-
dakinak (EEH) edo burdinaz-
koak ez diren beste material 
batzuk birziklatzeko potentzia-
laren azterketa’ izeneko erron-
ka planteatu du, CodeSyntaxek 
‘Enpresetan, bezeroetan eta 
erabiltzaileetan IKTei lotutako 
gailu elektronikoen kontsu-
mo-maila murriztea’ izenekoa, 
Teknikerrek Debabarreneko 
mugikortasun intermodala-
ren inguruko lana proposatu 
du, eta Goienerrek industria/
energia/egoitza energia-ko-
munitate mistoaren inguru-
ko erronka bota du, besteak 
beste. “Konponbideak eta au-
kerak sortzeko abagunea da 
Climathon”, Bezosen ustez.

Alde guztiak irabazle
Unibertsitateak eta erakunde 
publikoek eta pribatuek bat 
egiten dute klima-aldaketari 
aurre egiteko helburuan, eta 
Climathon Eibar egitasmoan 
biltzen dira elkarlanean ari-
tzeko. “Ikasleei edo ikasketak 
amaitu berri dutenei dagokie-
nez, demaseko talentua dugu 
inguruan, eta Climathonen bi-
tartez ideia berriak sortzeko 
aukera ematen zaie”, azaldu 
digu Bezosek.

Baina, nortzuk har dezakete 
parte? Unibertsitateko eta lan-

bide-heziketako azken ikastur-
teko ikasleek; ikasketak amaitu 
berri dituztenak eta klima-al-
daketa, energia-eraginkorta-
suna edo energia berriztaga-
rriak arintzeko eta horietara 
egokitzeko irtenbideak bilatu 
nahi dituztenek; edo, oro har, 
gizarte gisa agertzen zaizkigun 
erronka handiei irtenbide be-
rritzaileak bilatzeko eta eremu 
horietan ekintzailetza-alterna-
tibak aurkitzeko gogoa duten 
gazteek. Izen-ematea hilaren 
14ra arte egongo da zabalik 
climatoneibar.org web orrian.

Parte-hartzaileek lau lagu-
neko taldeetan egingo dute lan 
eta erronkak proposatu dituz-
ten enpresa edo erakundeekin 
hartu emana izango dute pro-
zesuan zehar. Gainera, Eibarko 
EHUko eta Mondragon Team 
Academyko irakasleen lagun-
tza jaso ahal izango dute. “Bi-
garren asteburuan proiektuen 
bideragarritasuna edo negozio-
eredua landu beharko dute eta, 
normalean parte-hartzaileak 
ingeniaritza edo zientzia mun-
dutik datozenez, arlo horiek 

Klima- 
aldaketaren 
aurka soluzioak 
eta aukerak 
sortzeko 
abagunea da 
Climathon Eibar

Planeta salbatzeko erronka
Ez gara superheroiak, baina planeta salbatzeko borroka gure ingurunetik hasten da, ondoren inpaktu globala 

izateko. Asmo horrekin jarri zen martxan Climathon egitasmoa eta, Europa mailan hasi bazen ere, gaur egun mundu 
guztiko 60 herrialdetan du eragina. Eibar erreferentea da gai horretan eta datorren astean egitasmoaren 

4. edizioa hasiko da herrian.
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lantzeko babesa emango diete 
Mondragon Team Academy-
koek”, diosku Bezosek.

Bi asteburutan egindako la-
narekin ezin da espero proiek-
tu itxi eta zehatz bat lantzea, 
ideia orokor bat baizik, eta 
Climathon amaitu ondoren 
taldeek eta enpresek proiek-

tuak garatzen jarraitzea da an-
tolatzaileen asmoa. “Ez dugu 
erronken arlo teknikoetan sa-
kontzen. Ideiak sortzea da hel-
burua, ez hainbeste proiektuak 
zehazki diseinatzea”, argitu 
digu 15ean klima-aldaketaren 
eta trantsizio energetikoaren 
inguruan hitzaldia eskainiko 

duen Aitor Urresti EHUko 
Energia Berriztagarrien gra-
duko irakasleak.

Aurreko edizioetan gertatu-
takoari begiratuta, Climathone-
tik sortutako zenbait ideiek ja-
rraipena izan dutela ikusi dute, 
baina aurten gehiago sakondu 
nahi dute egitasmoa amaitu 
ondoren ikasle, unibertsitate, 
enpresa eta erakundeen arte-
ko lankidetza egon dadin. “Ez 
dugu nahi Climathon hilaren 
23an amaitzea, jarraipena 
izan dezala nahi dugu”, dios-
ku Urrestik. Ez da erraza, par-
te-hartzaileek garatzen duten 
ideien, enpresen beharren eta 
baliabideen, eta beste hainbat 
faktoreren baitan dagoelako, 
baina elkarlanak beste bide ba-

tzuk har ditzake. Gainera, alde 
biek irabazten dute. Batetik, 
enpresek euren behar bati eran-
tzuna bilatu ahal izango dio-
te eta talentua batu dezakete. 
Eta, bestetik, ikasleek ikasita-
koa praktikan jarri ahal izango 
dute, gauza gehiago ikasiko di-
tuzte, enpresekin hartu emana 
izango dute eta euren balioa 
erakutsi ahal izango diete.

Eibar erreferente  
klima-aldaketaren aurka
EHUn Energia Berriztagarrien 
gradua hemen egiteak asko bal-
dintzatu du egitasmo hau he-
rrian egin izana eta horrek Ei-
bar erreferente bihurtzen du 
klima-aldaketaren aurkako 
borrokan. “Eibarren hainbat 
faktore garrantzitsu elkartzen 
dira: EHUren Energia Berriz-
tagarrien gradua bertan ema-
ten da, enpresa-sare garrantzi-
tsua dago inguruan eta gizarte 
kontzientziazio-maila altua 
dago, besteak beste”, Bezosen 
ustez. Eta bueltan, Climathon 
egitasmoak ere zenbait gau-
za eskaintzen dizkio Eibarri. 
“Climathonek mapan kokatu 
du Eibar klima-aldaketaren 
aurkako lanean, Europa eta 
mundu mailan”, antolatzailea-
ren berbetan. ■

Climathon egitasmoaren 4. edizioa egingo da aurten. Irudian 2019ko edizioa.

Egitaraua >>>
URRIAK 15, BARIXAKUA

16:00  - Ekitaldiaren hasiera, ongietorria eta aurkezpena
16:05 - Agintarien esku-hartzea.
16:30 - Cristina Peña-ren hitzaldia (Ekonomia Zirkularraren Esparrua).
17:00  - Aitor Urresti-ren hitzaldia (Klima Aldaketaren eta Trantsizio  
Energetikoaren Esparrua).
17:30 - Erronken aurkezpena.
18:30 - Taldeen antolaketa.
19:30 - Itxiera.
URRIAK 16, ZAPATUA

10:00  - Talde-lanaren hasiera.
14:00 - Bazkaltzeko etenaldia.
15:00 - Talde-lana.
20:00 - Bigarren jardunaldiaren amaiera.

URRIAK 22, BARIXAKUA
16:00 - Talde-lana.
20:00 - Hirugarren jardunaldiaren amaiera
URRIAK 23, ZAPATUA

10:00 - Talde-lana.
14:00 - Bazkaltzeko etenaldia.
15:00 - Talde-lana.
16:00 - Epaimahaiari erronkak aurkeztea.
17:50 - Epaimahaiaren erabakia.
18:00 - Epaimahaiaren erabakia eta sari-banaketa.
18:30 - Climathon-aren ixtea eta amaiera.

Lau laguneko 
taldeak enpresek 
proposatutako 
erronkei 
konponbidea 
ematen saiatu 
behar dira
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Dokumentalak nahiko izen bi-
txia du, ‘Tenpraren guarpena’. 
Zein da bere esanahia?
Tenpraren guarpenak denbo-
raren oroimena esan nahi du 
erronkarieraz. Dokumentala-
ren izenburua erronkarieraz 
izatea nahi genuen, bertan 
Erronkari ibarreko XIX. men-
deko emakumeen errealitatea 
erakusten dugulako eta sasoi 
hartan emakumeek erronka-

rieraz egiten zutelako. Horre-
la, euren berba egiteko modua 
errespetatu eta aldarrikatu nahi 
izan dugu.

Euskara batuarekin alderatuz, 
oso ezberdina da erronkariera?
Bai, ez du zerikusirik. Esaten 
dute zubererarekin nolabaiteko 
zerikusia duela, baina ezberdi-
na da. Adibidez, tenpra berba-
ren esanahia deduzitu daiteke, 

baina hasiera batean nahiko 
arraroa egiten da erronkariera 
entzutea edo irakurtzea.

Erronkariera aldarrikatzeaz 
gain, izenburuak dokumen-
talaren esentzia batzen du?
Denboraren oroimena izen-
datu dugu, ez dugulako nahi 
emakume horren historia gel-
dirik geratzea. Gainera, erron-
karieraz gehien ezagutzen den 

esaldia zera da: “Guarpenari 
etzau akabatan trenpa”. Hau 
da, oroimenari ez zaio amai-
tzen denbora. Hori da lanak 
lortu nahi duena, oroimenak 
denboran aurrera jarraitzea.

Dokumentalean sakonduz, zer 
da bertan azaltzen duzuena?
Esan bezala, Erronkari ibarre-
ko XIX. mendeko emakumeen 
errealitatea erakusten dugu. 

Idoia Lahidalga Baglietto eibartarrak, Oihane Puertas Ramirez ikaskidearekin, ’Tenpraren guarpena’ dokumentala 
sortu du. Bertan Erronkariko emakumeen bizipenak jaso dituzte, lau belaunalditako emakumen testigantzak bilduz. 
Lahidalgak eta Puertasek Mondragon Unibertsitatean Ikus-entzunezko Komunikazio Graduaren amaierako lan 
modura egin dute lana eta demaseko oihartzuna izan du. Gainera, dokumentalak Kimu Berri gradu bukaerako 
lanaren aurkezpen onenaren saria jaso du.

“Erronkariko emakumeen 
oroimenak denboran aurrera 
jarraitzea lortu nahi dugu”

<<<  IDOIA LAHIDALGA BAGLIETTO  •  ’Tenpraren guarpena’ dokumentalaren egilea  >>>

‘Tenpraren guarpena’ dokumentalaren hiru saio eskaini behar izan zituzten Coliseo antzokian, demanda handiaren aurrean. EKHI BELAR
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Hau da, ez dugu emakume bat 
aukeratu eta esan hau eta bes-
tea egiten zituela. Ez. “Emaku-
meek zer egiten zuten?”, galde-
rari erantzun diogu eta hori, 
azken neurrian, historia da eta 
gorde nahi izan dugu.

Lau emakume elkarrizketatu 
dituzue dokumentalean. Nola 
egin duzue aukeraketa?
Dokumentala Isabako Ku-
rruskla Kultur Elkartearekin 
elkarlanean egin dugu. Gure 
ideiaren berri eman eta elkar-
lana proposatu genien, gradu 
amaierako lana enpresa edo 
erakunde batekin egin behar 
genuelako. Oso ideia ona iru-
ditu zitzaien eta eurek esan 
ziguten zein pertsona izan zi-
tezkeen interesgarriak elka-
rrizketatzeko. Testigantzak 
euskaraz jasotzea, belaunaldi 
ezberdinetako emakumeekin 
egotea eta Erronkari ibarreko 
herri ezberdinetakoak izatea 
nahi genuen, eta hori guztia 
kontuan hartuta egin genuen 
lau emakumeen aukeraketa.

XIX. mendeko emakumeen 
errealitatea erakusten saiatu 
zaretela aipatu duzu. Nola lor-
tu duzue informazio hori sasoi 
hartan bizi ez ziren emaku-
meak elkarrizketatuz?
XIX. mendera hurbiltzeko 
ariketa izan da. Elkarrizketa-
tu dugun emakume nagusie-
nak 96 urte ditu eta bere bitar-
tez XIX. mendeko bizimodua 
irudikatu ahal izan dugu gutxi 
gorabehera, mende horretako 
jendearekin harreman zuzena 
izan zuelako. Hala ere, galdera 
batzuei erantzuten zigun bere 
aurrekoei galdetu behar geniela 
(barreak). Beraz, ezinezkoa da 

XIX. mendeko norbait elkarriz-
ketatzea, baina elkarrizketatu 
ditugun emakumeen bitartez 
sasoi hartako errealitatea islatu 
ahal izan dugu.

Elkarrizketatu dituzuen ema-
kumeek erronkarieraz egi-
ten dute?
Ez, erronkariera aspaldi gal-
du zen. Uste dut 1992. urtean 
hil zela erronkarieraz egiten 
zuen azken hiztuna. Dena dela, 
badaude liburuak eta testuak, 
eta baita erronkariera berres-
kuratu nahi duten pertsonak 

ere. Toponimian eta ikonimian 
bizirik jarraitzen du, baina ez 
dugu erronkarieraz egiten duen 
hiztunik aurkituko.

Elkarrizketatuek nola hartu 
zuten unibertsitateko bi ikas-
lek eurengana jotzea?
Kurrusklarekin harreman es-
tua dut, txikitatik Isabara joan 
naizelako eta etxea dudalako 
bertan. Txikitatik eurekin ibi-
li naiz hainbat ekintza egiten, 
nire familia, Isabakoa izan ez 
arren, oso aktibo ibili delako 
bertako kulturaren eta ohituren 

berreskuratze lanetan. Orduan, 
niretzat aukera polita izan da 
eurei zerbait emateko, eta eu-
rek oso pozik hartu dute gure 
proposamena.

Elkarrizketatuen berbak jaso 
aurretik bazenekiten doku-
mentala nondik nora joango 
zen ala eurek kontatutakoak 
baldintzatu du zuen lana?
Bagenekien gutxi gorabehera 
pertsona bakoitzari zer galdetu 
eta nondik jo. Nagusienari, Bri-
gidari, enarei buruzko gauzak 
galdetu nahi genion (enarak 
Zuberoara espartinak egitera 
joaten ziren neskak ziren) eta 
erantzun zigun bere ama ena-
retako bat izan zela, baina ho-
rri buruz galdetu geniogunean 
esan zigun ez zekizkiela gauza 
asko gai horri buruz. Beraz, bes-
te galdera batzuk eginez inpro-
bisatu egin behar izan genuen 
(barreak). Hala ere, orokorrean 
bagenekien pertsona bakoitza-
rekin zein gai tratatu eta gero, 
esaten zutenaren arabera, gi-
doia landu genuen.

Badago lau emakumeen isto-
rioak lotzen dituen hariren bat?
Dokumentalaren hasieran ena-
rak bailaratik nola irteten diren 
ikusten da eta, gero, herria nola 
geratzen den. Izan ere, gizonak 
eta neska gazteak kanpoan ba-
daude, nor geratzen da herrian? 
Ama direnak, pertsona nagu-
siak eta gaixorik daudenak. Ho-
rretan zentratu gara.

Elkarrizketatuak herri ezberdi-
netakoak izanda, errealitateak 
ezberdinak direla ikusi duzue?
Ez, oso antzekoak dira. Adi-
bidez, Bidankoze herria bai-
laratik nahiko urrun dago eta 

“Emakume batzuk negar batean 
etorri zitzaizkigun dokumentala 
aurkeztu genuenean, esker onez”

“Txikitatik Isabara joan naiz askotan 
eta aukera polita izan da eurei 
zerbait emateko, eurek oso pozik 
hartu dute gure proposamena”
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agian hor bizimodua gogorra-
goa izan zitekeen, baina beste 
herrietako errealitatea nahiko 
antzekoa zen.

Dokumentala amaitu ondo-
ren, protagonistek nola ikusi 
dute emaitza?
Oso pozik daude lanarekin. 
Erronkari ibarreko zazpi he-
rrietan aurkeztu genuenean 
emakume nagusiak etorri ziren 
batez ere, gizonak oso gutxi. 
Bitxia iruditu zitzaigun, doku-
mentalaren kartelean ez dugu-
lako esaten emakumeen ingu-
ruko zerbait bakarrik denik, 
eta horrela izanda ere... Tira. 
Bestetik, emakume batzuk ne-
gar batean etorri zitzaizkigun, 
esker onez, eta demaseko lor-
pena da guretzat. “Dokumen-

talak amaren inguruko gauza 
asko gogorarazi dizkit”, esan 
zigun batek.

Horrelako oihartzuna izatea 
espero zenuten?
Bailarako jendea eskertuta ego-
tea espero genuen, orain arte 
landu ez den zerbait landu du-
gulako, baina ez genuen espero 
jendea kanpotik etortzea lana 
ikustera. Azken neurrian, do-

kumentalak landa-eremuko 
errealitatea kontatzen du, bai-
na Erronkari ibarrean zentra-
tu gara, eta ez dakigu zergatik 
interesatu zaion hangoa ez den 
jendeari.

Erronkari ibarretik kanpo ere 
ibili zarete lana aurkezten, 
ezta?
Urruñan eta Irurtzunen egon 
gara, eta gero Eibarren. Harri-

tuta geratu ginen hemen izan-
dako harrerarekin, hiru saio 
eskaini behar izan genituelako 
eskaerari erantzuteko. Gero, 
otsailean beste saio bat lotze-
ko asmotan gabiltza eta espero 
dugu Lasarten, Oihaneren he-
rrian, egotea. Gainera, lehiake-
tetara aurkeztea ere gustatuko 
litzaiguke.

“Harrituta geratu ginen Eibarren 
izandako harrerarekin, hiru 
saio eskaini behar izan genituen 
eskaerari erantzuteko”

Bideoa
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Casa Tarradellas markako fuet bat mozten ari naiz sukaldean. 
Pijama jantzita, afaria beroa eta Monk telebistan. Gurasoen 
etxetik alde egiten duzunean txikitan amestutako pribilegio 
guztiak eskuratzen dituzu bat-batean. Kriston plana da astear-
tea bukatzeko.

Halako batean, ia ezagutzen ez dudan Kanarietako nire pi-
sukide berria azaldu zait atean. Neska da eta toaila xume batek 
baino ez dio biluztasuna estaltzen.

—Tomas —nire izena ikasi du dagoeneko—, tenemos un pro-
blema muy grave.

Ea zer den oraingoan. Wifi-arekin zerbait, ura ez dela bero-
tzen… Urduri ikusten zaio.

—Estaba entrando a la ducha y me he arrancado el piercing 
del pezón —ahora eraman dudan fuet xerra hegan irten da—. 
Tengo la teta colgando.

Zauria erakusteko eskatu diot. Behintzat ez dago titia zintzi-
lik, baina titiburua moztu du fuet xerra bat balitzan eta odolez 
ari da. Tirita bat inprobisatu, azkar jantzi, burua galdu gabe, eta 
goazen urgentzietara.

Aurkitu dugun ate handienetik sartu gara eta emakume batek 
galdetu digu urgentzia orokorra edo urgentzia ginekologikoa 
den. Orokorra, noski, ea zertan ari den pentsatzen.

Urgentzia orokorretan nire pisukideak (ez dut izena esango) 
gertatutakoa azaldu du ni ondoan nagoela. Ozenki esaten duenean 
dutxarena aitzakia ziztrin bat bezala entzuten da. Gutxi balitz, 
artatu gaituen emakumeak urgentzia ginekologikoetara bideratu 
gaitu. Goazen haraino. Donostiako ospitalea nahaspila bat da.

Ginekologikoko itxarongelan ez gaude asko eta, espero denaren 
aurka, gehiengoak gizonezkoak gara, bata bestea baino urduria-

Tenemos un problema 
muy grave

“Hiru puntu jarri dizkiote, minez 
dago oraindik, baina bularra 
zegoen bezala geratuko zaiola 
esan diote. Bere titirik gogokoena” 

Tomas Vouilloz
Tomas Vouilloz

go, isilpean, telefonoaren pantailari behin eta berriro eragiten. 
Gu bakarrik gaude hizketan. Edozer gauzataz ari gara, urduri 
eta alai. Bizitzako gauza guztiekin bezala, hitz egiteak mina lau-
sotzen du. Noizbehinka andra bat azaltzen da eta puedes pasar 
esaten dio norbaiti.

Ustekabean erizain gazte bat hurbildu da urdurien dagoen 
gizonarengana. Esaten dizkion gauzen artean zesarea hitza 
entzuten da, eta gero: baina ondo dago. Noski, gizona ez da la-
saitu. Izerdia zirimiria bezala dario kopetatik. Alde egin baino 
lehenago, erizainak bi gazte ikusi ditu elkarren ondoan eserita. 
Bata mutila, bestea neska, elkarrizketa alai baten erdian daude. 
Orduan, inoiz ikusi dudan irribarrerik sakonena eta politena 
jaurti digu. Gu isildu egin gara, horrelako irribarreak bueltatu 
egin behar direlako.

—¿Has visto eso, no? —esan dit pisukideak erizaina korredo-
retik desagertu denean.

Eta horrela, gaueko hamar t’erdietan, Donostiako ospitaleko 
urgentzia ginekologikoetako itxarongelan, barrez leher egin 
dugu biok.

Hau gertatu eta laister da bere txanda. Bakarrik utzi nauenean 
ospitaleko isiltasunarekin bat egin eta hainbat ondorio atera di-
tut: 1) Ospitaletako paretak beti dira txuriak eta beste zerbait; 
2) itxarongelak gauza garrantzitsuak gertatzen diren geletatik 
metro gutxira daude, baina bertan ez da inoiz ezer gertatzen; 3) 
ospitaletan denbora ezberdin igarotzen dela egia da; 4) egoera 
surrealista honi heldutasunez erantzun diotela esango nuke; eta 
5) jesukriston logura daukat.

Pauso batzuk hurbildu dira. Gizon urduria bazter batera era-
man du erizain batek. Berri txarrak ez dira inoiz bazterretan 
ematen eta, espero bezala, dena ondo joan da. Bere bikoteak 
umea izan du ondoko gelan. Non izan da aita bera? Gela hone-
tan edo ondokoan?

Bere eserlekura bueltatzen denerako urduritasun mota aldatu 
zaio. Zorionak eman dizkiot. Hitz egiten hasi zait. Bigarrena dela, 
ea nolakoa den, ea gu ere itxoiten gauden. Nola esan…

Isiltasunera berriro. Gizon hori zoriontzen lehenengo pertsona 
izan naiz. Seguraski ez nau inoiz ahaztuko. Badirudi historiak 
itxarongelei tarte txiki bat uzten diela nolabaiteko garrantzia du-
ten gauzei. Ene bada… Oraingoan nire papera oso bigarrenekoa 
da eta neure buruak bilatu du modua protagonista bihurtzeko. 
Itxarongelak, itxaroteko gelak dira, edonola ere. Atera zuek zuen 
ondorioak… Nire pisukidea irten da. Hiru puntu jarri dizkiote, 
minez dago oraindik, baina bularra zegoen bezala geratuko zaiola 
esan diote. Bere titirik gogokoena da. Dena ondo.

Etxera bueltan bi autobus galdu ditugu. Iritsi garenerako fuetak 
mahai gainean jarraitzen du, afaria hoztu da eta Monk aspaldi 
joan da lotara. Gurasoen etxean egon izan banintz beste norbait 
joango litzateke nire ordez. Gainera, Monk-en kapitulu denak 
buruz dakizkit, eta ez dut nahi heldutasun osoa haurtzaroaren 
remember bat egiten bota.
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Pandemiak gure egunero-
koan erdi ezkutuan bizi 
ditugun hainbat gauza ja-

rri ditu agerian. Besteak bes-
te, buru-osasuna. “Pandemian 
zehar buru-osasunari garran-
tzia eman zaio, eta buru-osasu-
na eta gaixotasuna beti lotuta 
joan behar ez direla ikusi da”, 
Eibarko Agifes elkarteko lan-
gileek esan digutenez. Euren 
berbetan, “buru-osasuna bu-
ruko arazoak ez izatea baino 
gehiago da”.

Orduan, zer da buru-osasu-
na? “Buru-osasunak gure on-
gizate emozional, psikologiko 
eta soziala hartzen ditu barne. 
Bizitzaren aurrean nola pen-
tsatzen, sentitzen eta ekiten 
dugun eragiten digu; eta, gai-
nera, estresa nola kudeatzen 
dugun, besteekin nola harre-
mantzen garen eta erabakiak 
nola hartzen ditugun zehazten 
du”, Agifesekoek diotenez.

Udan ahoz-aho ibili zen bu-
ru-osasunaren gaia. Simon 
Biles gimnasta ospetsuak uko 
egin zion Tokioko Joko Olinpi-
koetako zenbait probatan parte 
hartzeari, bere buru-osasunean 
zentratu behar zela argudiatu-
ta, eta buru-osasunaren gaiak 
oihartzun handia izan zuen na-
zioartean. Horren harira, bes-
te zenbait kirolarik ere buru-
osasunaren gaiaren inguruan 
izandako gorabeherak argitara 
eman zituzten eta baita kirola-
riak ez diren pertsonaia fama-
tuek ere.

Azkenaldian, buru-osasu-
nak presentzia gehiago izan 
du gizartean eman diren ez-
tabaidetan (‘Estirando el chi-
cle’ podcast-ean gaia zeharka 
tratatzen dute, naturaltasu-
nez; ‘Gen playz’ programan ere 
gazteek horren inguruan ez-
tabaidatu izan dute...), baina 
Agifesekoen ustez orokorrean 
gizartean oso gauza gutxi egi-
ten da buru-osasunaren pro-
mozioaren eta prebentzioaren 
inguruan. “Adibidez, osasun 
fisikoari dagokionez kanpai-
nak egiten dira (gorputza nola 
landu, zer jan, ariketa fisikoa 
egin...), baina buru-osasuna-
ren inguruan ez da gauza bera 
gertatzen”, diotenez-

Hutsunea betetzen
Buru-osasuna albo batera laga 
izan du gizarteak, baina ez hori 
bakarrik, erakundeek ere ez 
diote behar bezalako arreta-
rik jartzen, Agifesekoen ustez. 
“Buru-osasunaren inguruan 
egiten den inbertsio publikoa 
murritza da”, diotenez, eta osa-
sun-sistema publikoan hutsu-
ne asko ikusten dituzte buru-

osasunari dagokionez. Agifes 
hutsune horiek betetzen saia-
tzen da.

Osasun-sistema publikoan 
buru-osasunaren inguruan 
hutsuneak zeudela sentitu zu-
ten zenbait familiek sortu zu-
ten Agifes 1985. urtean. Buru 
nahasmendua duten pertsonak 
gizarteratzen eta komunitatean 
barneratzen laguntzeko, kalita-

tezko zerbitzuak aldarrikatzeko 
(gizarte, lan eta osasun arloe-
tan) eta buruko osasun arazo 
larriak dituzten pertsonen eta 
senideen bizi-kalitatea hobe-
tzen laguntzeko asmoz sortu 
zuten elkartea, eta gizartearen 
erantzun ona ikusita, lurralde 
osora hedatu zen. “Gipuzkoa-
ko gizartearen Buru Osasuna 
hobetzeko aktiboki lan egiten 
dugu, eta buru nahasmendua 
duten pertsonen eta senideen 
bizi-kalitatea hobetzea da gure 
xede nagusia”, dio elkarteak 
bere webgunean.

Urkizutik lanean
Elkarteak Donostian du egoitza 
nagusia, baina Urkizu paseale-
kuko 9. zenbakian zentroa du 
Debabarrenean eta inguruko 
herrietan arreta eskaintzeko. 
“Agifesetik buru-osasunaren 
inguruan zaintza behar duten 
norbanakoei eta familiei eran-
tzuna ematen saiatzen gara”, 
esan digutenaren arabera. Ho-
rretarako, zenbait zerbitzu es-
kaintzen dituzte, Eibarren ber-
tan edo Donostiako egoitzan.

Batetik, Agifesek harrera, 
informazio eta orientazio zer-
bitzua eskaintzen du, norbana-
koentzat edo euren senideen-
tzat. Zerbitzu horren helburua 
interesa dutenei baliabide sani-
tario, sozial eta ekonomikoen 
berri eman eta horietara ger-
turatzea da.

Buru-gaixotasuna duten 
pertsonak zaintzea bezain ga-
rrantzitsua da familiei arreta 
egokia ematea eta, horreta-
rako, senide eta zaintzaileen-
tzako laguntza ere eskaintzen 
dute, bakarka edo taldeka. Bi 
programa edo aukera eskain-
tzen dituzte zentzu horretan. 
Batetik, Elkarrekiko Lagun-
tza izenekoa. Horren bitartez, 
buru-osasun arazoak izan di-
tuen pertsona batek laguntza 
eskaintzen die ondoez psiki-
koko arazoak dituzten pertso-
nei, berdinetik berdinera. Eta, 
bestetik, Hurbildu programa 
dute, bakartuta dauden per-
tsonak identifikatzeko eta eu-
rengana heltzeko, laguntza, 
babesa edo konpainia eskaini 
asmoz.

Estigmarik 
gabeko Eibar 
sortzen
Buru Osasunaren Nazioarteko Eguna da gaur eta Eibarko 
Agifesek kafe-tertulia antolatu du, herritarrekin gaiari 
buruz berba egiteko. Zer ulertzen dugu buru-osasunaz 
ari garenean? Nola zaintzen dugu buru-osasuna? Nolako 
garrantzia ematen diogu? Nolako estigmak ditugu? 
Gizarteak galdera asko ditu buru-osasunaren inguruan, 
orain arte gaia landu den isiltasunetik irten diren 
galderak. Agifesek argia eman nahi du horren inguruan.
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Bizitza asoziatiboari dago-
kionez, boluntariotza eta sen-
tsibilizazio-programak egiten 
ditu Agifesek. Hor aurkitu de-
zakegu, adibidez, Zeuk Auke-
ratu programa, 10 eta 18 urte 
arteko ume eta nerabeei zuzen-
durikoa, buru-osasuneko ara-
zoak prebenitzeko eta horien 
inguruan sentsibilizatzeko as-
moz. Izan ere, nahiz eta hasiera 
batean Agifes 18 urtetik gora-
koekin bakarrik aritzen zen, 
azken aldian nerabeen artean 
hazi egin da horrelako zerbi-
tzuen demanda eta eskaera ho-
rri erantzuna ematen saiatzen 
da elkartea.

Estigmak kentzen
Agifesek urteak daramatza 
Eibarren, Isasi kalean lehen 
eta Urkizun orain, baina ber-
tako langileek sentitzen dute 
eibartarrok ez dakigula ondo 
zer den bertan egiten dutena. 
“Burutik ondo ez dauden per-
tsonen zentroa (beti kutsu nega-
tiboarekin), eguneko zentroa… 
Jendeak modu askotan ikusten 
gaitu, baina Agifes ez da hori”, 
argitzen digute. “Agifes bene-
tan zer den ezagutarazi nahi 
dugu, bestela, aurreiritzi oke-
rrak eginez gero, jendeak gure-
gana etortzeko beharra duenean 
ez da etorriko”, gehitzen dute.

Gizartea eta mundua alda-
tzen doan bezala, buru-osasu-
na lantzeko eta arazoei aurre 
egiteko moduak ere aldatzen 
joan dira. Horregatik, nahiz 
eta lehen eguneko zentro mo-
duan aritu, gaur egun Agifes 
hori baino askoz ere gehiago 
da. “Ikuspegi psikiatrikoa alda-
tu egin da eta komunitatearen 
esku-hartze plana berritzen doa. 
Beraz, metodologia eta progra-
ma berriak lantzen dihardugu 
beharrei erantzuna emateko”, 
azaldu digute. Hortaz, esan dai-
teke Eibarko Agifes komunita-
te-integrazio zentroa dela gaur 
egun. “Ideia da buru-osasuna-

ren sarea komunitatetik lantzea 
Agifes bezalako zentroetatik, 
instituzionalizazioa saihestuz”, 
gehitzen dute.

Buru-osasuna beti gaixotasu-
narekin lotzea ekidin nahi dute. 
Hau da, buru-osasuna ez dela 
arazoekin bakarrik lotu behar, 
buru-osasuna berez zaindu 
behar dela, arazoak eduki ala 
ez. Eta bestetik, buru-osasun 
arazoak izanez gero, urteetan 
jasan dituen estigmak albo ba-
tera laga behar direla. Horren 
erakusle da elkarteak berak bere 
izenaren esanahia aldatu due-
la. “Lehen, Agifes, Arazo Psi-
kikoak dituzten Pertsonen eta 
Senideen Gipuzkoako Elkartea 
zen, baina orain Buru Osasun 
Arazoa duten Pertsonen eta Se-
nideen Gipuzkoako Elkartea 
da”, argitzen dute.

“Burutik gaixo dagoen jen-
dea”, “arraroak”… buru-osasun 
arazoak dituzten pertsonek es-
tigma ugari jasan behar izan 
dituzte, are gehiago Eibar beza-
lako hiri txiki batean. “Donostia 
moduko hiri handietan, agian, 
oharkabean pasa zaitezke, gi-
zartea inpertsonalagoa da, bai-
na hemen askok ezagutzen dugu 
elkar eta buru-osasun arazoak 
badituzu, agian zailagoa egingo 
zaizu laguntza eskatzea”, azal-

Agifesen X. Argazki-Lehiaketako 1. saria jaso zuen lana: ’La esquizofrenia paranoide no es contagiosa’. JOSE LUIS MENDEZ FERNANDEZ

“Pandemiarekin, 
buru-osasuna 
eta gaixotasuna 
beti lotuta joan 
behar ez direla 
ikusi da”

Agifesen lokala Urkizu pasealekuko 9. zenbakian.
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du digute. Horregatik, Eibarko 
Agifesek bere lana gizarteratu, 
buru-osasuna zer den ondo argi-
tu eta jakitera eman nahi du; eta 
buru-osasunak gizarte guztiari 
eragiten dion neurrian, arazoak 
ere gizartearekin elkarlanean 
konpondu. “Buru-osasun ara-
zoak dituen pertsona komu-
nitatean bertan sendatu behar 
da”, diote Agifesekoek.

Komunitatearekin elkarlanean
Agifesek garrantzi  handia ema-
ten dio buru-osasun arazoak di-
tuzten pertsonen gizarteratzeari 
eta horren adibide dira gizarte 
harremanak sustatzeko eskain-
tzen dituzten espazio eta aisial-
di programak (adibidez, opo-
rretan, asteburuetan…). Ildo 
horretatik jarraituz, ortu tera-
peutikoa ere badute; buru-osa-

sun arazoak dituzten pertsonei 
euren bizitza egiten laguntzeko, 
Debabarrenean bi pisu dituzte 
buru-osasun arazoak dituzten 
pertsonek elkarrekin bizitzeko; 
eta, eskaintza zabalaren artean, 
Eguneko Programak ere badi-
tuzte. Eibarko Errehabilitazio 
Psikosozialerako Zentroan, adi-
bidez, euren autonomia eta bi-

zitza normalizatua eramateko 
gaitasuna bultzatzen dute, eta 
modu indibidualizatuan egiten 
dute lan pertsona bakoitzaren 
beharren arabera.

Prebentzio, Hezkuntza eta 
Birgaitze Laguntza programak, 
bestetik, buru-osasun arazoak 
dituzten pertsonak ingurune 
komunitarioan eta bizi-kalitate 
duinarekin bizi daitezen susta-
tzen du. “Zaintza eta preben-
tzioa berebizikoa da. Arazoak 
egon aurretik buru-osasuna 
zaintzen badugu, sufrimendua 
ekidin eta dirua aurreztu deza-
kegu gerora”, diote Agifesekoek.

Aipatutako estigma guztien 
ondorioz buru-osasuna zeharka 
tratatu izan du gizarteak orain 
arte eta, aipatu bezala, Agifesek 
lan eskerga egiten dihardu gaia 
ezagutzera ematen eta behar 

bezala tratatzen. Dena dela, lan 
asko dago egiteko oraindik eta 
gizarteak zalantza asko ditu bu-
ru-osasunaren inguruan. Beraz, 
buru-osasun arazoak daude-
nean normala da ezjakintasu-
na, baita arlo juridikoan ere, 
eta, hortan laguntzeko, Agifesek 
aholkularitza-zerbitzua eskain-
tzen du eskubidearen edozein 
arloren inguruko zalantzak ar-
gitzeko.

Eibarko Agifesek Urkizu pa-
sealekuko 9. zenbakian duen 
lokaleko ateak zabal-zabalik 
daude eta atsegin handiz ar-
gituko dute buru-osasunaren 
inguruko edozein zalantza, la-
guntza eskaintzeaz gain, noski. 
Estigmarik gabeko Eibar sor-
tzea da Agifesen helburua eta 
gizartearekin batera egingo du 
lan horretarako.

Agifesen X. Argazki-Lehiaketako 3. saria jaso zuen lana: ’Sol’. MARIA DOLORS HOMS

“Buru-osasun 
arazoak dituen 
pertsona 
komunitatean 
bertan sendatu 
behar da”
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Zer da zehazki Enobietako ur-
tegian aztertu duzuena?
Urtegi handi baten hustutzeak 
ibaietako ekosistemaren fun-
tzionamenduan eta dibertsi-
tatean nolako eragina duen 
aztertu dugu. Horretarako, 
esperimentu bat planteatu ge-
nuen eta, hain justu, Donostia-
ko Udalak erabaki zuen Eno-
bietako urtegia hustutzea eta 
gehiago ez erabiltzea. Beraz, 
azterketa egiteko aprobetxa-
tu genuen. Hustuketaren pro-
zesu guztia jarraitu ahal izan 
genuenez, hustuketa aurreko, 
bitarteko eta ondorengo egoe-
rak aztertu ahal izan genituen.

Zenbat denbora iraun zuen 
prozesu guztiak?
2017ko azaroaren inguruan hasi 
ginen lagintzen eta 2020ko aza-
rora arte egon gara lanean. Hus-
tutzearen aurreko faseak urte-
bete iraun zuen, urtebete egon 
ginen hustuketa aztertzen eta, 
gero, beste urtebete susperral-
dia ikertzen.

Zein ondorio nagusi atera ze-
nituzten?
Artikutza toki idilikoa da, bai-
na orain dela 100 urte baino 
gehiago, gure inguruko baila-
rak bezala, Artikutza degrada-
tzen zihoan. Momentu batean 
erabaki zuten kontserbatu egin 
behar zela eta demaseko gora-
kada izan zuen. Ondorioz, bioa-
niztasunaren eta ekologiaren 
aldetik balio handia duen tokia 
da eta, horregatik, Donostia-
ko Udalak urtegia hustu nahi 

“Oso interesgarria izango litzateke 
Aixola erostea eta Artikutzako 
esperientzia errepikatzea”

<<<  MIREN ATRISTAIN  •  Biologoa  >>>

Biologia ikasketak egin ondoren, Miren Atristain Vega eibartarrak Enobietako urtegiaren hustuketak eragin dituen 
ondorioen ikerketa egin du. Urteetako lana izan da, baina emaitza esanguratsuak eman ditu eta lanak berak 
errekonozimendua jaso du zientziaren munduan, IkerGazteren azken edizioan saritua izan baitzen.

EKHI BELAR
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zuen, geratzen zen puntu beltz 
bakarra ezabatzeko. Urtegia 
poliki-poliki hustutzea erabaki 
zuten, urteetan zehar urtegian 
metatu ahal izan ziren sedimen-
tuak trinkotzeko eta ahalik eta 
gutxien garraiatzeko urtegitik 
behera (gure hipotesi nagusie-
tako bat zen sedimentu garraio 
horrek kalte gehien eragingo 
zituela urtegiaren beheko pun-
tuetan), eta ikusi dugu prozesua 
poliki egin izanak asko murriz-
tu dituela urtegitik beherako 
inpaktuak eta suspertzea oso 
azkarra izan dela.

Beraz, esperimentu arrakas-
tatsua izan da?
Bai, beno, niretzat tesi perfek-
tua izan da, gauzak ondo irten 
direlako. Kontuan izan behar 
da Artikutza dela, ez dagoela 
inongo inpakturik, gizakiak ia 
ez duela bertan eragiten… Oso 
toki ona da baldintza horretan 
susperraldia gertatzeko.

Aixolako urtegian, adibidez, 
ezberdina izango litzateke?
Aixolako kasua zehazki aztertu 
beharko litzateke, baina, gai-
netik ikusita, estresore multi-
plea deritzoguna ikusi beharko 
genuke. Hau da, inpaktu bat 
baino gehiago dagoela aldi be-
rean eragiten. Adibidez, Aixo-
lan pinu mordoa bota dituzte 
eta horren ondorioz isurtzen 
den korrontean sedimentua 
inpaktua da ibaiarentzat, ur-
tegia hustu behar da (horrek 
dakarrenarekin), suposatzen 
dut inguruan baserriak egonda 
ongarrien efektuak egon daitez-
keela… Ondo aztertu beharko 
litzateke, baina oso interesga-
rria izango litzateke Eibarko 
Udalak Aixolako bailara eros-

tea eta Artikutzako esperientzia 
errepikatzea.

Gure inguruneari lagundu-
ko lioke?
Bai. Basogintza nahiko presente 
dago Aixolako bailaran eta ho-
rrek kalte egiten dio errekari 
eta urtegiari. Gainera, urtegiak 
berak hesi efektua egiten du eta 
arrainek ezin dute behera edo 
gora egin.

Zuen ikerketak onespena jaso 
du eta baita saria ere IkerGaz-
ten. Nola bizi izan duzu hori?
IkerGaztek aukera ematen du 
Euskal Herriko arlo ezberdine-

tako ikerlari gazteak saretzeko 
eta oso ekimen polita da. Gaine-
ra, ederra da zientzia euskaraz 
egin ahal izatea. Aurkeztu nuen 
gaia deigarria dela uste dut eta 
IkerGazten, zientzia lantzeaz 
gain, dibulgatzeko gaitasuna 
kontuan hartzen da.

Dibulgazioa aipatuta, badago 
hesi bat zientziaren eta gizar-
tearen artean?
Hesia gero eta txikiagoa dela 
uste dut. Jendeak, agian, zien-
tzia gizartetik urrun dagoen zer-
bait bezala ikusi dezake, baina 
zientzian egiten diren gau-
za gehienak gizarteari begira 

egiten dira. Uste dut gero eta 
gehiago saiatzen garela zientzia 
dibulgatzen. Gizarteratze hori 
oso garrantzitsua da gizartea 
zientzian egiten diren gauzetan 
parte izateko eta jakituria eta 
erremintak edukitzeko. Horre-
la, kritikoak izan ahalko gara eta 
gure inguruan gertatzen diren 
gauzetaz ezaguera gehiago izan 
dezakegu.

Ur gezaren gaian zabiltza bu-
ru-belarri?
Ibai ekologiaren inguruan egi-
ten dut lan eta hori ur gezak az-
tertzen dituen zientziaren ba-
rruan sartzen da, limnologian.

Azken aldian ur gezaren in-
guruko albiste kezkagarriak 
entzun izan ditugu (planeta 
ur gezarik gabe geratzen ari 
dela, eta abar). Horren ingu-
ruan aztertzen diharduzu?
Gizakiaren inpaktuek ibaien 
osasunean nolako eragina du-
ten aztertzen dugu batez ere. 
Ibaien medikuak garela esan 
daiteke. Adibidez, urtegiak oso 
erabilgarriak dira guretzat, bai-
na ingurunean inpaktua dute-
la kontuan hartu behar dugu. 
Zentzu horretan, jendeak zen-
tzuz kontsumitu behar du ura. 
Alde batetik, klima aldaketaren 
ondorioz ura gero eta baliabide 
urriagoa delako; eta, bestetik, 
zenbat eta urtegi gehiago erai-
kiz gero, erreketan gero eta kal-
te gehiago sortuko ditugulako. 
Oreka egon behar da. Gizarteak 
aurrera egiten du eta baita gure 
beharrak asetzeko erramintek 
ere, baina askok errekak kal-
tetzen dituzte eta kontziente 
izan behar gara erreka horren 
osasunak gure osasuna baldin-
tzatzen duela.

“Gizakiaren 
inpaktuek ibaien 
osasunean 
nolako eragina 
duten aztertzen 
dugu. Ibaien 
medikuak gara”

“Zientzian 
egiten diren 
gauza gehienak 
gizarteari begira 
egiten dira”

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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>>> Gizonezkoen talde nagu-
siak garaipen garbia lortu zuen 
Tarazonan (21-33), lehenengo 
minututik partidua bere alde 
ipinita. Atsedenaldira heltze-
rako abantaila ez bazen oso 
handia ere, bigarren zatian za-
ragozatarrekiko alde hori han-
ditzea lortu zuten Fernando 
Fernandezen mutilek. Arratek 
zituen bajei aurre eginez, Mikel 
del Solar atezainarekin batera 
lan bikaina egin zuten kantxa-
ko jokalari  guztiek, tartean 
Alex Puente, Aitor Umerez eta 
Asier Sebastian beheko talde-
tik etorritakoek. 1. Nazional 
Mailako hasierako jardunal-
dian taldeko 13 jokalari izan 
baziren goleatzaile, oraingoan 
beste 12 izan ziren fin jardun 
zutenak ate aurrean: Lander 

Casado nabarmendu zen arlo 
horretan, Jorge Ezenarrore-
kin batera.

Emakumezkoen talde nagu-
siak, bestalde, zoragarri hasi du 
denboraldia Euskadiko Txa-
pelketan. Maila berrian izan-
dako debutean, Andoni Perez 

entrenatzailearen agindueta-
ra jardun zuen taldeak 28-23 
irabazi zion Bera Bera talde 
indartsuari, joko bikaina era-
kutsita. Hasieran eibartarrei 
tartea egitea zertxobait kostatu 
bazitzaien ere , bigarren zatian 
jakin izan zuten partidua kon-

trolpean izaten. Naia de Castro 
izan zen goleatzaile nagusie-
na, defentsan azpimarratze-
koa izan zen Leire Treviño eta 
Malen Ajaren lana eta, azkenik, 
Maialen Insaustik ere asko la-
gundu zuen atepean.

Seniorreko Arrateren biga-
rren taldeek ere goi mailako 
partiduak jokatu zituzten, nes-
kenak 16-24 irabaziz Urola Ur-
zumen kantxan eta mutilenak 
23-18 gailenduz Limpiresol Co-
razonistasi domekan Ipuruan. 
Talde gazteenei begira, bestal-
de, jubeniletan neskek 23-20 
irabazi zioten Bankoa Elgoi-
barri eta mutilek 25-23 Sima 
Corazonistasi. Eta kadeteetan, 
lehen taldeek irabazi bazuten, 
ez zen gauza bera gertatu biga-
rrenekin. 

Arrate Eibar Eskubaloiko senior mailako lau taldeak garaile 

>>> Eibarko Klub Deportibo-
ko xake batzordekoek ikasturte 
berriari ekin diote eta, horreta-
rako, Eskolan matrikulatzeko 
epea zabaldu. Klaseak, betiko 
lez, Deporreko egoitzan eskaini-
ko dira eta izen-emate orria be-
tetzeko informazioa xakea@de-
poreibar.com helbidean aurkitu 
dezakezue. “Daukagun egoera 

dela-eta, hasteko bi talde egingo 
ditugu” diote xake eskolakoek, 
“biak ere barixakuetan jardute-
ko: 18:00etatik 19:00etara eta 
19:00etatik 20:00etara”. Tal-
deek zortzi ikasle izango dituzte 
gehienez jota eta, izena ema-
terakoan, lehentasuna izango 
dute 2019-20 ikasturtean izena 
emanda zutenek. 

Xake Eskolako matrikulazioa 
zabaldu dute dagoeneko

Roberto Gartzia bere mailako 
txapeldun Euskadiko Duatloian

>>> Bigarren jardunaldiak 
gehiago argitu zuen foball-za-
letuaren edizio berrian parte 
hartzen duten taldeen indarra 
eta, horrela, aipatutako bi tal-
de horiek dira jokatutako par-
tiduak irabazi dituzten talde 
bakarrak. Feredu Bar EzDok 
taldea 4-0 nagusitu zitzaion 
JMR Tankemans-i eta Bar Txo-
ko 2-1 gailendu zitzaion Chic 
taldeari. Emaitza deigarriena 
Ipur Sagardotegiak lortu zuen, 

Bali Center Sports taldeari 6-2 
irabazita. Azken asteburuko 
beste bi norgehiagoketan, Ga-
rajes Garciak 2-0 garaitu zuen 
Adahi Eraieder, eta Durangok 
2-1 America Sport. Horrela, ai-
patutako liderrak kenduta bes-
te guztiek hiru puntu dituzte, 
kenduta Chic, Adahi Eraieder 
eta Bali Sports Center (hirurak 
puntu barik). Asteburu hone-
tan, “Pilarikako zubia dela-eta”, 
ez da jardunaldirik izango.

Feredu eta Txoko hasi dira 
indartsuen foball-zaletuan

>>> Aurreko domekan Du-
rangon jokatutako Euskadiko 
Duatloi Txapelketan, Jaz Ei-

bar Triatloi taldeko kirolaria 
32. postuan helmugaratu zen, 
beteranoen 2. mailako txapela 
janzteko. Berarekin izan zen 
baita Pablo Zabala taldekidea 
ere, 23. postuan helmugaratu 
zena. Jaz taldeko beste kide ba-
tzuk Zumaiako Flysch Trail eta 
Ezcarayko Ultra Trail saioetan 
izan ziren. Asteburu honetan 
triatloi egutegiko proba ga-
rrantzitsuenetakoa jokatuko 
da Lekeition.
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>>> Eibar FT-ko bi ordezkari 
nagusienek oso gutxitan lor-
tzen diren bezalako garaipen 
argiak eskuratu zituzten au-
rrekoan: 1. Mailako Iberdrola 
Ligan jokatzen duen emaku-
mezkoen taldeak 4-0 irabaziz 
Rayo Vallecanori Unben eta 
2. Mailako Smartbank Ligan 
diharduen gizonezkoenak 3-1 
nagusituz Ibizaren aurrean 
Ipuruan. Ana Junyent-en tal-
dearen golak Kukik (2), Carla 
Morerak eta Maria Llompar-
tek egin zituzten eta, emaitza 

horrekin, taldea sailkapenaren 
erdialdean kokatu da. Real Ma-
drid izango dute hurrengo aur-
karia Espainiako hiriburuan. 
Gaizka Garitanoren taldeak, 
bestalde, jasotako gol bati egin 
behar izan zion aurre, Fran Sol, 
Exposito eta Stoichkov-ek sar-
tutakoekin. Sailkapeneko 5. 
postuan kokatu dira, Sporting 
liderrarengandik hiru puntura, 
eta asteburu honetan Mirandes 
bisitatuko dute.

Federazioko 3. Mailan jokat-
zen duen Vitoria filialak bana 

berdindu zuen Beasainen ze-
laian eta 7. da sailkapenean. 
Bere atzetik doan Gipuzkoako 
Ohorezko Mailan jokatzen 
duen Eibar Urkok oraindik ez 
dio neurria hartu mailari eta be-
heko postuetan dago azken jar-
dunaldian etxean Real Union 
B-rekin husna berdindu eta 
gero. Oso ibilbide ezberdina 
darama Preferenteko 3. mult-
zoko liderrak, Urkik, orain arte 
jokatutako partidu guztiak ira-
bazita (eta golik jaso gabe, gai-
nera). Azken jardunaldian 2-0 

irabazi zion Lagun Onak tal-
deari, Bilbaoren golei esker. 1. 
Erregionalean, bestalde, Eibar-
tarrak ere goi postuetan dugu, 
aurreko asteburuan Ikasberri 
1-4 garaitu ondoren.

Jubeniletara pasatuta, Oho-
rezko Nazional Mailan jokatzen 
duen Eibar FT-ren lehen taldea 
4. da sailkapenean, Athletic, 
Alaves eta Realaren atzetik. Eta 
Nazionalean jokatzen duen bi-
garren taldeak postu bera betet-
zen du bere multzoan, Reala B, 
Santutxu eta Leioaren atzetik.

Asteburu oparoa izan zen azkena gure herriko foball 
taldeentzat, gehienak goi postuetan sailkatuta

Garitanoren mutilak markagailuari buelta emateko gauza izan ziren.

Ana Junyent-en taldeak garaipen garrantzitsua eskuratu zuen Unben.

2022ko gida  
prestatzen dihardugu

publizitatea@etakitto.eus
etakitto.eus/mediateka/gida-komertziala
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21 lagun izan ziren Deporrek 
antolatutako Artzaintzaren 
Naturbidearen 14. etapan
>>> Oletatik abiatu eta Barazar 
mendatean amaitu zen Artzain-
tzaren Naturbide ibilbidearen 
14. etapa laino eta eguzki ar-
tean osatu zuten Deportiboko 
mendi batzordeak antolatuta-
ko irteeran parte hartu zuen 21 
lagunek. 17 kilometroko txan-
goa zailtasun gabekoa zen eta 
bost bat orduko iraupenekoa: 

“Haize zakarra ere izan genuen 
Saibigain tontorrean, baina 
orokorrean paisaia opari izan 
genuen”. Urkiolako mendigu-
ne harritsu zoragarriak pagadi 
handiak erakutsi zien eta, “ber-
tako zelaietan zeuden abereekin 
batera, perretxiko-zale asko-
rekin ere egin genuen topo”, 
mendizaleen hitzetan.

Eibarko taldeak 15. postuan 
amaitu zuen WOP Challengea

Edu Sousa eibartarrak areto 
futboleko Munduko Txapelketa 
irabazi du Portugalekin 
>>> Mirandela (Portugal) he-
rrian jaio eta Eibarren hazi den 

Edu Sousa futbol aretoko ate-
zainak Munduko Txapelke-
ta irabazi du Portugalgo se-
lekzioarekin. Sousa ezin izan 
da egon Lituanian jokatu den 
azken fasean, bidaiatu baino 
egun bat lehenago COVID-
19ean positibo eman zuelako, 
baina finala zuzenean ikuste-
ko aukera izan zuen eta kopa 
altxatu ahal izan zuen, Argen-
tinari 1-2 irabazi ondoren. Sou-
sak Valdepeñaseko Viña Albali 
taldean jokatzen du eta Por-
tugalgo selekzioaren atezain 
titularra izan ohi da. 

Eibarko Txakurkrosa  
urtarrilaren 8/9an egingo da 
>>> Txakurkros denboraldi 
berria hastekoetan denean, 
Eibarko txakurkrosak ere 
zehaztu du noiz jokatuko den. 
Urtarrilaren 8-9ko asteburuan 
izango da probaren bigarren 
edizioa Arraten, oraingoan bi 
egunetakoa: zapatuan gauez 
egingo da lehenengo manga 
eta domekan Euskadiko Txa-
kurkros Ligarako puntuagarria 
izango den proba. Lasterketa 
herri-mailakoa izango da eta 
erreleboka ere izango da zer 
jokatu. Eta zubi hau aprobetxa-
tuz, Amaro talde bizkaitarrak 
lagunduta, topaketa antolatu 
dute Eibarko mendietan; mar-

titzenean, hilaren 12an, egingo 
da, 09:30etik aurrera, Unbe ki-
rolgunean eta maila guztietara 
zabaldutakoa da. 

>>> Asteburuan Bizkaian egin 
zen WOP fundazioaren bidez 
gaixotasun neurodegenerati-
boei aurre egiteko minutuak 
sortzea helburu duen laster-
keta solidarioan, HiruHamabi 
elkarteari laguntzeko sortutako 
Eibarko taldea 10 lagunez osa-
tu zuten eta proba 15. postuan 
amaitu zuen, 21 ordu eta 31 mi-
nutu eginez. Garuneko kalteek 
eragindako adingabeen fami-
liak batzen ditu elkarteak eta 

adingabe horiek eta haien fami-
liek dituzten gabeziak arintzen 
saiatzen da. 

Walk On Project Founda-
tion-ek (WOP) antolatutako 
probak 226 kilometro izan ditu, 
19 etapetan banatuta eta tal-
dean lan egiteko erronkarekin, 
asko gauean, beste batzuk egu-
raldi txarrarekin, eta etapetako 
pisten jarraipena gailu mugiko-
rren edo GPSaren laguntzaren 
bidez egin dira.
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Zer egiten du eibartar batek Isa-
bel Díaz Ayusoren erresuman?
Orain 21 urte etorri nintzen Ma-
drilera, 24 urterekin. Leioan 
Arte Ederrak amaitu nituen, 
zinean espezializatu nintzen 
eta sasoi hartan Euskal Herrian 
nire lanbiderako ez zegoen au-

kerarik. Internet sortu aurreko 
garaiak ziren (Aro digitalaren 
aurrekoa). Orduan, ETBk sor-
tzen zituen aukeren zain gelditu 
edo  Bartzelona eta Madridera 
salto egin; aukeratu egin behar 
nuen. Zinea da niri gehien gus-
tatzen zaidana eta Madrilen in-

dustria gehiago zegoen. Aurrez-
tutako diruarekin Madrilera 
joan nintzen. Neskalagunarekin 
etorri nintzen, berak ere aktore 
izan nahi zuen. Abentura zoroa 
izan zen Madrilera salto egitea. 
Nire pasioa lanbide bihurtzea 
zen erronka eta horrek dena 

ematera eramaten zaitu zure 
ametsa betetzearren.

Hasiera hartatik gaur egunera 
arte, gauzak asko aldatu dire-
la esango zenuke?
Orain, adibidez, inguruan di-
tugun baliabideekin, ez duzu 

“Garrantzitsuena gidoia da eta garrantzi gutxien duena gidoilaria”. Horrelakoak entzunda ere oraindik ez dio uko 
egin bere bokazioari, bere ametsari. Bi hamarkada luze daramatza Madrilen gidoiak idazten. Ibilbide oparoa egin du 
ikus-etzunezkoetan. “Ilargi guztiak” edo “Bosque de sombras” bezalako filmeen gidoiak zuzendu ditu eta Karabudjan 
telesailak ere bere zigilua du.

“Nire poztasun handiena 
txikitatik izan dudan bokaziozko 
pasiotik bizitzea izan da”

<<<  JON SAGALA MUÑOA  •  Gidoigilea  >>>

“Ilargi guztiak” izan da Madrilen bi hamarkada daramatzan gidoigilearen azken lanetako bat. 

IBON ARAKISTAIN
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zure logelatik irten beharrik 
nik 24 urte lehenago egin nue-
na betetzeko. Gidoilariaren 
lanbidea etxetik egin daite-
ke, baina ikasketak amaitu 
nituenean dena analogikoa 
zen. Nire sasoian CV atez-ate 
banatzen ibili behar nintzen; 
orain, Linkedin eta antzekoe-
kin ez duzu etxetik irten beha-
rrik. Nire poztasun handiena 
21 urte eta gero gidoilari lan-
bidean buru-belarri jarraitzen 
dudala da, txikitatik izan du-
dan bokaziozko pasiotik bi-
zitzen.

Herriminik izan al zenuen? 
Leioan nengoenean ikasten, 
Algortan bizi nintzen eta ohi-
tzen zara etxetik kanpo bizi-
tzen, nahiz eta Eibar oso gertu 
izan. Gainera, Madril beza-
lako hiriburu batera etortzea 
oso erakargarria zen. Neska-
lagunak ere lagunduko zidan 
Madrileko abenturan. Aman-
komunean genuen ametsa 
gauzatzeko aukera genuen eta 
oso emozionantea izan zen. 
Orain, berriz, urteak aurrera 
joan ahala, eta aita izan naize-
netik gehiago, igarri dut dese-
rrotzea. Nire semeak Eibarren 
duen familiarekin, distantzia 
kontuagatik, ia harremanik 
ez izateak pena handia ema-
ten dit.

Nolakoak izan ziren hasta-
penak?
Hastapenak gidoigintzan eta, 
gainera, Madrilen, oso ‘erro-
mantikoak’ izan ziren. Behe-
behetik hasi nintzen. Edozein 
lan hartzen nuen: erropa bil-
tegi legez kanpoko batean, ul-
traizoztuen denda batean... 
Eta. bitartean, nire CV ekoiz-
tetxeetara bidaltzen nuen lan 
eske. Zorionez, telesail bat egi-
ten ziharduen lagun bati esker 
bere lantaldean sartu nintzen 
‘junior’ (bekadunak gidoigin-
tzan) gisa. Harrezkero, telesail 
batetik bestera ibili naiz la-
nean, batez ere komedia ar-
loan, eta 2004an nire ametsa 
betetzea lortu nuen gidoilari 
guztiek duten erronka betez: 
pelikula bat egin nuen, Bosque 
de sombras, 2006. 

Gidoilari izateko betebeha-
rrak zeintzuk dira?
Orain ikastaro bereziak daude 
gidoilarientzat. Nik Arte Ede-

rrak ikasi nituen gidoilaritza 
sailean ibilbidea egiteko. Oro-
korrean, imajinazioa behar da; 
beste guztia, teknika esaterako, 

lan eginez ikasten da. Lanbide 
bezala ezengokorra da, guztiz. 
Bokaziorik gabe, oso lanbide 
gogorra da. Bat-batean, gidoi 
bat idazteko proiektua esku ar-
tera heltzen bazaizu, buru-be-
larri sartu behar zara zauden 
tokian zaudela edo une horre-
tan egiten ari zaren hori egiten 
ari zarela. Hiru edo sei hilabe-
tetan atera behar bada telesail 

"Gidoilari lana ezegonkorra 
da; bokaziorik gabe egiteko, 
gogorregia. Imajinazioa behar da"
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oso baten gidoia, elkarbizitza 
eten egiten da, ehundaka ordu 
behar dira, ordutegirik gabe... 
Dibortzio askoko lanbidea da. 
Oso kañeroa! Lana eta familia 
bateragarri egitea oso zaila da. 
Eta gainera, lan bat amaitu eta 
hurrengo bat izan arte hilabe-
teak pasa daitezke.

Nola sortzen da gidoi-proiek-
tu bat?
Bi bide daude. Batetik, gidoia 
ideia bat garatuz hasi daiteke 
edo une horretan modan dau-
den edo tendentzia diren gaiak 
aztertuz atera dezakezu gidoi 
bat, edo sona handiko aktore 
zehatz baten inguruan sortu 
dezakezu. Bigarrena, eta hau 
da bide errazena, ekoiztetxe 
batetik deitzen dizutenean 
da. Kasu honetan, zuzenda-
rien menpe jartzen zara eta 
zure sormena ekoiztetxearen 
esanetara murrizten da. Niri, 
adibidez, askotan gustatzen 
ez zaidan genero baten gidoia 
egitea egokitu zait, baina zure 
lana amaitu eta deskonekta-
tzen duzu. Bestean, berriz, ideia 
eta gidoiaren kudeaketa guztia 
zurea bada ez duzu bizitzarik, 
lan eta lan amaitu arte. Gure 
lanbidean ahoz-ahokoak indar 
berezia dauka eta honi esker lan 
eskaintza asko jaso ditzakegu.

Nola  bideratzen duzu gustu-
ko ez duzun lan baten gidoia 
sortzea?
Lan bat da eta aurre egin behar 
diozu, “Te la comes”. Lantal-
dearen giroa ona bada, beti  da 
jasangarriagoa da. Nahiz eta 
lan hori  gustukoa ez izan, sor-
menean zerbait berria badator-
kizu burura eta zure nagusiek 
onartzen badute, norberaren-
tzat poztasun unea izaten da... 

Eta, gainera, beti ikasten duzu 
zerbait. Nire ibilbidean dene-
tik egin dut: drama, beldurrez-
koak eta musikal baterako ere 
idatzi nuen. 

Zure lanbideko erreferenteak 
nortzuk dira?
Nire erreferenteak marteta-
rrak dira. Nire burua ez daukat 
ikusle ‘normal’-tzat... ’Los Se-
rrano’ edo ‘Aquí no hay quien 
viva’ bezalakoak ez dira nire 
gustukoak. Familia gehienak 
ikusten dituzten telesail zein 
pelikulen larruan sartzea niri 
gehiago kostatzen zait. David 
Lynch (Twin Peaks) edo David 
Cronenberg (Crash)  bezalako 
zuzendariak atsegin ditut. Th-

rillerra edo beldurra oso gustu-
ko ditut. Gidoia zuzendu dudan 
telesail bakarrak ere aipatuta-
ko gaiak jorratzen zituen. Ka-
rabudjan zuen izenburua eta 
Antena 3-en eman zuten; Hugo 
Silva zen protagonista.

Gidoilariak zergatik ez zarete 
orokorrean nabarmentzen?
Normalean ez dago gidoilari 
ospetsurik edo izen handiko-
rik, zuzendariak bai. Telesai-
letan zein pelikuletan, norma-
lean, aktoreak nabarmentzen 
dira. Gu beti gaude itzalean, 
ez dugu glamourrik. Bekadun 
sartu nintzenean lehen lanean, 
lankidek batek esan zidan: ‘lan-
bide honetan, jakin dezazula, 

garrantzitsuena gidoia da eta 
garrantzi gutxien duena gidoi-
laria’. Behin gidoia amaitzen 
dugunean, gidoilariok soberan 
bezala gaude. Adibide modura, 
estreinaldietan, gidoilariok txo-
ko ezkutu batean egoten gara 
pintxoak jaten, argi-fokuetatik 
urruti. Hollywood-eko esaera 
famatu batek laburtzen du gure 
lanbidea: ‘hain aktore ergela 
zen, ezen gidoilariarekin liatu 
baitzen".

Orain euskal zinearen emai-
tza onak ikusita, egunen baten 
etxera bueltatzeko asmorik?
Euskal Herrian, lehen, Goen-
kalek bakarrik ematen zien ja-
ten gidoilariei. Zorionez egoera 
asko aldatu da eta orain euskal 
zinemaren industria sendoa 
dago eta Eusko Jaurlaritzak 
dirulaguntzak ematen ditu. 
Bueltatzeko asmoa badut, baina 
orain nire bizitza hemen erro-
tuta daukat, semeak ere hemen 
ikasten du...Aurrerago akaso.

Eibarri zein gidoi mota egin-
go zenioke? 
Kasualitatez orain urte batzuk 
‘Mi querido Klikowsky’-n lan 
egin nuen gidoilari gisa. His-
torian Eibarren gertatu den 
telesail bakarra izan da. Umo-
rezko gidoi kostunbrista bat 
egingo nioke. 

Aktore protagonista?
Javier Camara koadrodun al-
kandora bat gerrian ondo sar-
tuta Herriko baten ikusten dut, 
eta Carmen Machi. 

Zein amaiera jarriko zenioke?
Eibartarrez betetako autobus 
bat Madrilen aurka finala jo-
katzera doaz. Eszena horrekin 
emango nioke amaiera.

“Historian Eibarren gertatu den 
telesail bakarrean gidoilari izan 
nintzen: `Mi querido Klikowsky´-n”

2004Casi perfectos (Telesaila)
2005-2006 Mi querido Klikowsky 
2006 Bosque de sombras (Filmea)
2007La familia Mata (Telesaila)
2008 Plan América (Telesaila)
2010 Karabudjan (Telesaila)

2012Imperium (Telesaila)
2014-2016Chiringuito de Pepe (Telesaila)
2018Atrapada (Telesaila)
2019La sala(Telesaila)
2020Benidorm(Telesaila)
2020Ilargi guztiak (Filmea)

– FILMOGRAFIA –
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Oskorri, Hiru Truku eta Igela-
ren Banda taldeetan aritutako 
Bixente Martinez gitarra-jo-
tzaile eibartarrak “Txoria bu-
ruan eta ibili munduan” diskoa 
kaleratu du, bere lehen bakar-
kako lana. LP eta CD formatuan 
argitaratutako obra instrumen-
tala da eta Oskorri taldearen 
kantak ditu oinarri. Horrela, 
taldearen piezak biluztu ditu 
Martinezek, esentzia bildu eta 
moldaketak egiteko. Diskoaren 
ideia 2020ko konfinamenduan 
otu zitzaion eta grabaketa Za-
rautzen duen estudioan egin 
du, 2021eko apirila eta maiatza 
bitartean. Lanak 14 abesti ditu 
(‘Aita semeak’, ‘Ostatuko nes-

katxaren koplak’ eta ‘Gu gaitu-
zu Oskorri’, besteak beste) eta 
Jean Phocas, Victor Sanchez, 
Esther Galarza eta Irune Iz-
quierdo izan ditu laguntzaile 
nahasketa, masterizazioa, eta 
azaleko lana eta diseinua egi-
teko, hurrenez hurren.

Bixente Martinez musikariak 
bakarkako bere lehen lana 
plazaratu du

Urriaren 16an (zapatua), 
20:00etan Les Fous taldeak 
kontzertua emango du Errebal 
Plazan. 2011n ahots-hirukote 
gisa jaio zen Les Fous, Santik 
(teklatu-jolea, kantaria eta kon-
positorea) eta Noak (kantaria) 
“Otxi” (abeslaria) ezagutu zu-
tenean. 2012an, “MusikIrun” 
konpositore gazteen lehiaketa 
irabazi eta horrekin grabatu zu-
ten lehen LP-a (“Rorschach”). 
Bigarren lana, “Feel Fine” ize-
nekoa 2015ean grabatu zuten, 
soinu biziago batekin, eta lan 
horrek Heineken Jazzaldirako 
ateak zabaldu zizkien. 2018an, 
“Never Surrender” kaleratu zu-
ten eta, horren ostean, 2019an, 

taldeak berriz heldu zion hasie-
rako estiloari, ahots hirukote 
gisa, pianoarekin eta perku-
sio akustikoarekin lagunduta. 
Sarrera doan izango da, baina 
gonbidapena hartu beharko da 
aurretik (Coliseoko leihatilan 
edo Kutxabank-en).

Bestalde, urriaren 22an eta 
23an folk jaialdia egingo da 
Eibarko As Burgas Galiziako 
etxeak eta Udalak antolatuta: 
Tor taldeak barixakuan joko du, 
Os Galaicos dantza-taldekoek 
lagunduta, 20:00etan Coliseo 
antzokian (5 euro). Eta zapa-
tuan Astarot taldea arituko da, 
Errebal Plazan (doan, gonbida-
penarekin).

Les Fous taldearen kontzertua 
16an eta Folk Jaialdia 22-23an

Bihar arratsaldean, 18:00etan 
“Reziklantes” familia osoaren-
tzat moduko ikuskizuna eskai-
niko du Turukutupa taldeak 
Errebal Plazan. Ia ordubete-
ko iraupena izango duen saioa 
elebiduna izango da eta sarrera 
doan da, gonbidapenarekin. 
Antolatzaileek aurreratu du-
tenez, “bi musikarik egindako 

kontzertu pedagogikoa izango 
da, mota askotako musika es-
tiloak ezagutzeko bidaia musi-
kala: afro-latindar musikatik 
hip-hopara, handik musika ga-
raikidera…. Gainera, erabiliko 
dituzten musika tresna guztiak 
birziklatutako edota berrera-
bilitako materialekin eginda-
koak dira”. 

“Reziklantes” kontzertu 
pedagogikoa bihar Errebalen

Eibarko produktu eta indus-
trietan egin den diseinu grafi-
koaren eta publizitatearen arte 
aplikatuari buruzko erakusketa 
erakutsiko du Armagintzaren 
Museoak gaurtik hasi eta aza-
roaren 21era bitartean: karte-
lak, katalogoak, publizitatea... 

Antolatzaileen berbetan, 
“horiek guztiak gure ondare 
industrialaren lekukotasunak 
dira. Argazkigintza komertziala 
oraindik hain garatua ez zegoe-
nean, artistak arduratzen ziren 
fabriken irudi komertziala sor-
tzeaz, garaiko gizartearen moda 
eta gustu estetikoak industriara 

eramanez. Txiki, Anibal Tejada, 
Luis Marcano, Hermes, Val-
verde eta beste askok beraien 
aztarna utzi zuten Eibarko in-
dustriak ekoizten zituen pro-
duktuak iragartzeko lanetan”. 
Martitzenetik domekara zabal-
duko dute, 18:30etik 20:30era. 

Bestalde, erakusketaren ha-
rira publizitate-diseinuko tai-
lerra egingo da azaroaren 6an, 
10:30ean. Hiru orduko tailerra 
izango da, elebiduna, eta parte 
hartzeko aurretik izena eman 
beharra dago 943 70 84 46 te-
lefono zenbakian edo museoa@
eibar.eus helbidera idatzita.

“Komunikatu saltzeko”, iragarki 
zaharren erakusketa zabalduko 
dute gaur 19:00etan Museoan
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“Akelarre” pelikulan egindako lanarengatik Goya saria 
jaso ondoren, Maite Arroitajauregik eta Aranzazu Callejak 
Musika Original Onenaren Platino saria jaso dute aste ho-
netan. Arroitajauregik asteburu betea izan du, barixakuan 
“Lapur(ari)ketak” ikuskizuna eskaini baitzuen Coliseo an-
tzokian. Mursegok txalo zaparrada jaso zuen, saio berezia 
izan baitzen. Coliseoan eskaini zuen emanaldiko bideoak 
ikusteko QR kodeak eskaneatu. 

Udalaren Kultura Batzordeak 2021eko 
Sanandresetarako kartel lehiaketa dei-
tu du. Lana urriaren 19ra arte aurkeztu 
daitezke eta kartelean agertu beharre-
ko derrigorrezko testua “Sanandresak 
Eibarren 2021” da. Gaia eta koloreak 
norberaren aukerakoak izango dira, 
kartelak 70x50 zentimetroko neurriak 
izan beharko ditu eta euskarri gogor 
baten gainean edo formatu digitalizatu 
batean aurkeztu beharko da, elektronikoki (https://formu-
larioak.eibar.eus/eu/kartelaksanandresak estekan formu-
larioa beteta) edo Pegoran (aurretik hitzordua eskatuta). 
15 urtetik gorako irabazleari 600 euroko saria emango zaio, 
eta 10-14 urte bitartekoen eta 10 urte artekoen mailetan, 
berriz, sari bereziak emango dituzte (dirurik ez).

Arrate Kultur Elkarteak 2021eko bazkideen erakusketa 
prestatzen dihardu eta, parte hartu nahi izanez gero, lanak 
(bi gehienez) urriaren 13a baino lehen bideratzeko edo 
egun horretan Topalekuan egingo den muntaketara ber-
taratzeko dei egin nahi die bazkideei. Erakusketa, urria-
ren 15ean, 19:00etan zabalduko dute eta urriaren 31ra arte 
egongo da ikusgai, 19:00etatik 21:00etara. 

Sanandresetarako kartel lehiaketa

Kulturaleko bazkideen erakusketa

Eibarko Udalak eta Euskadiko 
Liburu Ganbarak antolatuta, 
gaur zabaldu ditu ateak Eibar-
ko Liburu eta Diska Azokak. 
Urriaren 17ra arte egunero za-
balduko dute azoka, astebu-
ruan 12:00etatik 14:00etara 
eta 17:30etik 20:30era, eta 
astelehenetik barixakura, be-
rriz, 11:30etik 13:30era eta 
17:30etik 20:30era. Betiko 

moduan, literatura arloko zein 
musikagintzako lanik berrie-
nak egongo dira salgai, baita 
aukerako liburuak ere, denak 
%10eko deskontuarekin. Bes-
te batzuetan bezala, Eibarko 
Udalaren argitalpenak saltzeko 
postuarekin batera, urtero eto-
rri ohi diren beste argitaletxeek 
ipinitako saltokiak egongo dira 
azokan parte hartzen.

Gaur 20:00etan “Dreaming Ju-
liet”, William Shakespeareren 
“Romeo eta Julieta” lanean oi-
narritzen den antzezlana eskai-
niko du Coliseo antzokian Ele-
fante Elegante Teatro taldeak. 
Lana 12 urtetik gorakoentzat 
pentsatuta dago eta gaztelaniaz 
taularatuko da. Pablo Sanche-
zek zuzenduta, eta antzezleak 

Maria Torres, Gonçalo Guerrei-
ro, Marta Alonso, Nacho Mar-
tin eta Miguel Paz dira. Sarrera 
doan da, gonbidapenarekin. 
Gonbidapenak aurretik eska 
daitezke, Coliseoko leihatilan 
eta Kutxabank-en. Gainerako 
gonbidapenak, berriz, ikuskizu-
nera sartzean banatuko dituzte 
arduradunek.

Gaur zabaldu dute Liburu  
eta Diska Azoka Untzagan

“Dreaming Juliet” antzezlana 
hartuko du Coliseoak gaur

Platino saria jaso du  
Maite Arroitajauregik
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EIBAR KLISK BATEAN

Ez ziren sorginak . MAITANE CAMPOS
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Zer esanahi izan zuen 1934ko 
Iraultzak gure herrian? Zenba-
teraino eragin zuen? Asko al-
datu zuen eibartarren bizitza?
Espainian emandako 34ko 
iraultza CEDA Errepublikako 
Gobernura iritsi zenean eman 
zen. Eskumako alderdia zen, 
faszismoarekin hainbat lotura 
zituena, eta 1931ko Konstitu-
zioaren bidez ezkerreko gober-
nuak aurretik garatutako lege 
progresista guztiak ezabatzea 
zuen helburu. Hori dela-eta, 
eibartar asko 1934ko urriaren 
5ean kalera irten ziren Errepu-
blikaren sorrerako baloreak 
babestera.

Eibarren gertatutakoa zerbait 
berezia izan zen? Egon zen ho-
rrelako erantzunik inguruko 
edo urrunagoko herrietan?
Eibarren zazpi hildako izan zi-
ren, iraultzaileak, orden publi-
korako indarrak eta eskumako 
jendea tartean. Ez zen kasua-
litatea izan Eibar eta Arrasate 
bezalako herriak hain esangura-
tsuak izatea 34ko urrian, bertan 
zuten Errepublikaren aldeko 
zalantzarik gabeko konpromi-
soa tarteko. Bietan iraultzaileek 
herria euren esku hartu zuten 
armekin hainbat ordutan; beste 
toki batzuetan egoera bestela-
koa izan zen, greba orokorraren 
eta talka armatuaren artekoa.  

Parte-hartze horrek izan zi-
tuen ondoriorik geroago? 
Mendeku gosez jardun zuten 
gerran eta ondoren Eibar zi-
gortzeko?

Hirurehundik gora lagun 
atxilotu zituzten Eibarren, 
eta euretako asko udaletxeko 
lokaletan sartu zituzten, do-
kumentuetan azaltzen diren 
mota guztietako tortura bel-
durgarriak jasotzeko; Guardia 
Zibileko eta Asaltoko Guar-
diako kideek atxilotutakoe-
kin sinestezinezko astakeriak 
egin zituzten. Errepublikare-
kin konprometitutako Eibar 
haren sinboloak laguntzen du 
ulertzen zergatik eman zen 

puntako basakeri hura. On-
doren, Iruñean eta Guadalu-
pen kartzelaratu zituzten.

azpi hildako egun bakarrean 
eta 300dik gora atxilotu. Ba-
lantzea larriagoa izan zite-
keen? Tamainakoa izandako 
istiluen arabera?
Altxamenduaren prestakuntzak 
ez zituen garatutako oinarririk, 
eta erabilitako arma eta leher-
gailuek, eurek bakarrik, asko 
mugatu zituzten arrakastatsu 
izateko aukerak behin Ejerzi-
toak eta segurtasun indarrek 
altxatutakoak inguratu zituzten 
unetik bertatik. 1936ko epai-
ketan Fiskaltzaren eskaerak 
oso larriak ziren, baina zorio-
nez handik gutxira emandako 
Frente Popularraren garaipe-
nak amnistia ekarri zuen. Zori-
txarrez, handik hilabete gutxi-
ra militar kolpistek emandako 
estatu kolpeak Gerra Zibila 
ekarriko zuen jarraian.

Sasoi hartako eta gaurko Ei-
barren artean badago lotura-
rik? Zer galdu eta zer irabazi 
dugu 1934tik hona? 
Gaurtik ikusita zaila egiten zait 
askatasunaren eta progresoa-
ren alde hainbeste inplikatu-
takoen motibazioak ulertzea. 
Laburbiltzeko, esango nuke 
ez dela gauza bera militantea 
izatea edo afiliatuta egotea. 
Ez aditzek, ezta sustantiboek 
ere, ez dute gauza bera esan 
nahi orduan eta gaur egunean, 
errealitateak ere desberdinak 
izateaz gain. Orduko eibartar 
haiek bizi zuten askatasuna-
ren aldeko defentsaren bene-
takotasunak langile klasearen 
bilakaera ulertzen zuen zentzu 
internazionalista gaur egun 
oso desnaturalizatuta dago, 
ez du zerikusirik. Xaloegiak 
izan ziren, edo punta-punta-
ko idealistak? Baliteke horre-
la izatea, baina ezingo zaiena 
da euren benetakotasuna eta 
koherentzia ukatu eurentzat 
Errepublikak zekarren aska-
tasunen erregimena arriskuan 
ikusi zutenean. 

“Atxilotutako hirurehun 
lagunetatik askok tortura 
gogorrak jasan zituzten”
Datorren asteko eguenean, hilaren 14an, Jesus Gutierrezek "La revolución de octubre 
en Eibar," hitzaldi-zikloaren laugarrena eskainiko du Armeria Eskolan, arratsaldeko 
19:30etik aurrera. Ego Ibarra batzordeak sustatutako ekimenak Armeria Eskolako Ikasle 
Ohien Elkartearen laguntza izango du. Eibarko historialariak 1934ko urriaren 5ean gure 
herriak bizi izandakoaren berri emango du, sasoi hartako errealitatea gerturatuz.

<<< JESUS GUTIERREZ AROSA • Historialaria >>>

“Ez da gauza 
bera militantea 
izatea edo 
afiliatuta 
egotea; 
baliteke haiek 
idealistegiak 
izatea” 
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Eibarrek zergatik jo zuen arma-
gintzaren bidetik eta ez beste 
norabide batetik?
Ikusita Debabarrenak dituen 
ezaugarriak, mendiz inguratuta-
ko bailara estua izanik, argi dago 
ez dela nekazaritzarentzako to-
kirik aproposena. Zulo honetan 
sartuta, nondik aurkitu irtenbi-
dea? Inguruan burnia kantita-
tean, Arrasateko altzairua ere 
eskura, teknika arloan abilak 
izanda... Arlo horietan jantzita 
egonik, normala da bertakoen 
abileziak horretara eramatea. 
Sasoi hartan, gainera, arma es-
kakizun handia zegoen, Gazte-
lako ejerzitoa munduko indar-
tsuena zen bitartean. 

Gurean egindako armak no-
raino zabaldu ziren? Mundu 
osorako bidea hartu zuten?
Ez dira usteak bakarrik, doku-
mentuek ere hori adierazten dute. 
Ingalaterrako erregearentzat 
kainoiak eta bonbardak egiten 
zituzten. 80 eta 160ko piezen 
eskaerak badira, horrelakoak 
ez dira bapatean egitekoak... 
Eraztun moduko borobila egin 
eta modeloari jarraituz horrela-
ko asko egiten ziren jarraian... 
Portugalera ere 10.000 arkabuz 
bidali ziren aldi berean. Eta, ze-
resanik ez, zuzenean Gaztelara 
asko bideratzen zen, batez ere 
Errege Katolikoen eta ondoren-
goen sasoian. Armen kontuetan 
guztiek honuntza begiratzen zu-
ten, eta “veedor” deiturikoa ere 
Plaentxin zegoen, hemen ingu-
ruko milaka instrumenturen 
gainbegiratzaile ardurarekin.

Itsasontzien kasuan eman zen 
Euskal Herriaren pisuaren ta-
mainakoa (bostetik hiru EHn 
eginak) halakorik izan zen era-
bili zituzten armen arloan?
Hainbestekoa, eta handiagoa 
ere beharbada. Hainbeste ar-
magile eta itsasontzigile izanda 
gurean, itsasontzietan mane-
jatzeko bonbarda eskakizunak 
ere ez ziren txikiagoak izaten. 
Eta nongoak izango ziren bada? 
Hemengoak, halabeharrez. El-
kanoren mundubiraren bost 

itsasontzietatik hiru gutxienez 
guztiz hemengoak baziren, lo-
gikak dio armen kontuan pisua 
ez zela txikiagoa izango, nahiz 
eta dokumenturik ez egon hori 
ziurtatzen duenik.

Bazegoen tradizio bat Espai-
nia guztiak Euskal Herriari be-
giratzen ziola armagintza ar-
loan? Hor eibartarrek bazuten 
zeresanik?
XVII. mendeko Isasti historia-
gileak berak ere dioenez, Gipuz-

koan denetariko armak egiten 
zituzten, txikiak zein handiak. Eta 
ez da bakarra halakorik dioena. 
Bestalde, dokumentuetan ere 
agertzen da ezaugarri hori: Es-
painia guztiko armen errekama-
ra hemen zegoela diote guztiek.

Izan zen sasoirik Eibarren ba-
tez ere armen monokultiboa 
eman zenik? Hau da, herri guz-
tia esparru horretara dedika-
tzen zenik? 
Kanpotik ikusita monokulti-
botzat jo badaiteke ere, ezin da 
ahaztu oso produktiboa izan 
zela. Jateko produktuak eta ha-
lakoak kanpotik ekarri behar 
bazituzten ere, txerria Fran-
tziatik kasu, eibartarrak ez zi-
ren pobreak. Tresneria nahikoa 
zuten euren lana aurrera atera-
tzeko: burnia alde guztietatik, 
Arrasateko giltzak arkabuzee-
tarako, basoetako zura kulatak 
egiteko... Eta, batez ere, abilezia 
tekniko handiak! Hainbeste es-
kaerei erantzun beharra ere ba-
zegoen, lortutako ospeari eutsi 
behar zitzaiolako. Gainera, ar-
men inguruko beste lan batzuk 
ere sortu ziren, garraiatu ahal 
izateko adibidez; Altzola ibai-
kaiaraino joaten ziren mando-
zainak esaterako.

Eibarren egindako armek zen-
baterainoko lotura dute Elka-
noren mundubirarekin?
Lotura handia, horretan ez izan 
zalantzarik, nahiz eta dokumen-
tuetan aipatzen ez den. Siman-
casen, Sevillan edo Oñatin aur-
kitzen diren dokumentu askotan 
inon ez dute esaten Flandesetik 
edo Milanetik datozela arma 
horiek, baizik eta Bizkaiatik era-
man zituztela Sevillara; eta Biz-
kaia sasoi hartan ingurune guzti 
hau zen. Elkanok-eta hemengo 
armagintza lagun izan zutela 
argi dago: ez bakarrik arma txi-
kiei dagokienez, arma handiak 
ere hemengoak izan zirelako. 
Eta “zulo” honetatik irtenda ere, 
Zarautzen, Orion eta Mutrikun 
ere bonbardak egiteari ekin zio-
ten, eibartarrekin izandako ha-
rremanen ondorioz. 

“Elkanoren itsasontzietan 
Eibarren egindako arma 
handiak ere joan ziren”
Urriaren 21ean Jose Antonio Azpiazuk "Elkano eta Eibarko armak", Ego Ibarra 
batzordeak prestatutako hitzaldi-zikloaren bosgarrena eskainiko du Eibarko 
udaletxean, arratsaldeko 19:30etik aurrera. Eguen horretarako Ego Ibarrak sustatutako 
ekimenak Akebai-ren laguntza izango du. Azpiazuk dioenez, "Eibarren beti izan da 
abilezia arlo teknikoarekin lotutako guztiarekin eta armekin ere nabarmendu ziren".

<<< JOSE ANTONIO AZPIAZU ELORZA • Historialaria >>>
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Beldur Barik programak 
“Beldur Barik Jarrera!” 
ikus-entzunezko lehiake-

taren 12. edizioa antolatu du. 
Emakumeek jasaten duten be-
reizkeria-egoerei aurre egiten 
dioten neska-mutilen adiera-
zpenak onartu, baloratu eta 
bultzatzea da lehiaketaren 
helburua eta, beraz, lehiake-
tara aurkezten diren ikus-ent-
zunezko lanek errespetuan, 
berdintasunean, askatasunean, 
autonomian, erantzukizunean 
eta indarkeria sexistaren gait-
zespen irmoan oinarritutako 
jokabide eta jarreren adieraz-
garri izan behar dute. Anto-
latzaileen berbetan, “proiektu 
parte-hartzaileek Beldur Ba-
rik jarrera islatu behar dute. 
Alegia, indarkeria matxistaren 
adierazpen mota guztiak gain-
ditzeko eta harreman askeak, 

errespetuzkoak, parekideak, 
anitzak eta ez-sexistak eraikit-
zeko konpromiso pertsonal eta 
kolektiboa erakutsi behar dute. 
Kalitate teknikoaren edo artis-
tikoaren gainetik, mezuaren 
kalitatea baloratuko da”. 

Lehiaketara aurkezten diren 
lanetan “edozein adierazpen 
artistiko onartuko da, baldin 
eta ikus-entzunezko euskarrian 
aurkezten bada: flashmob, 
errezitatutako poemak edota 
kameraren aurrean irakurri-
tako hausnarketa-testuak, bi-
deoklipak, argazkiak, fotomun-
taketa, fotonobelak, lipdub, 
dantzak, film laburrak, anima-
ziozko proiektuak, proiektuen 
edota artelanen aurkezpenak, 
performanceak, herritarren es-
ku-hartzeak...”. 

Bestalde, lanek azpitituluak 
eraman behar dituzte, mundu 

guztiak mezua ulertuko duela 
bermatzeko (fondo beltzaren 
gainean hitzak zuriak izatea 
gomendatzen dute).

12 eta 26 urte bitartekoentzat
Lehiaketan Euskal Autonomia 
Erkidegoan bizi edo ikasten 
duten 12 eta 26 urte bitarte-
ko gazteek har dezakete parte.  
Adinaren arabera, hiru kate-
goria bereiziko dituzte: 1. ka-
tegoria: 2008an eta 2009an 
jaiotakoak (2021ean 12 edo 
13 urte beteko dituztenak); 2. 
kategoria: 2003 eta 2007 bi-
tartean jaiotakoak (2021ean 
14-18 urte beteko dituztenak); 
eta 3. kategoria: 1995 eta 2002 
bitartean jaiotakoak (2021ean 
19-26 urte beteko dituztenak).  
Pertsona eta talde bakoitzeko, 
gehienez, hiru proiektu aur-
kez daitezke. Lan guztiak bideo 

formatuan aurkeztu beharko 
dira eta YouTube edo Vimeo, 
bi plataforma horietako bate-
ra igo beharko dira. Bestalde, 
bideoek gehienez 3 minutuko 
luzera izango dute, kredituak 
barne (baldin badituzte). 

Lanak lehiaketara aurkez-
teko honako pausoak jarrai-
tu behar dira: igo ikus-en-
tzutezko lana YouTube edo 
Vimeora (plataforma hauek 
sortzen duten esteka da aur-
keztu behar dena); programa-
ren webgunean dagoen (www.
beldurbarik.eus/eu/) formu-
larioa bete eta plataformara 
igotzean sortutako esteka ko-
piatu; izen-ematea zuzen bu-
rutu dela baieztatzeko mezua 
agertuko da.

Lehiaketarako lana aurkeztu 
eta gero, programaren idazkari-
tza teknikoak oinarrietan ager-
tzen diren baldintza guztiak 
betetzen dituela egiaztatuko du. 
Egiaztatu eta gero, idazkaritza 
teknikoak formularioan eman-
dako emailera jakinarazpena 
bidaliko du, lehiaketan onartu 
dela edo ez dela onartu jaki-
narazteko. Onartutako lanak 
webgunean publikatuko dira. 

Lanak aurkezteko epea aza-
roaren 5ean itxiko da, gaueko 
23:59an eta azaroaren 13an 
emango dituzte jakitera ira-
bazleak. Kategoria bakoitzeko 
irabazleari 400 euro emango 
dizkiote eta aipamen berezia 
jasotzen duenari, berriz, 200 
euro. Horrez gain, beste bi sari 
banatuko dira, bakoitza 300 
eurokoa: Ikus-entzunezko lan 
onenaren saria eta Parte-har-
tzearen saria.

Lehiaketari buruzko argibide 
guztiak www.beldurbarik.eus 
helbidean aurkituko dituzue.

Zazpigarrenez antolatu du 
Udalak “Ongi etorri euskara-
ra”, DBHko ikasleen euskara 
maila hobetzeko errefortzu 
saioak eskaintzen dituen egi-
tasmoa. Antolatzaileen berbe-
tan, “modu ludikoan euskara 

maila hobetzea” helburu duen 
programan Eibarko DBHko 
ikastetxe guztiek hartzen dute 
parte eta guztira 48 ikasle ibili-
ko dira, bost taldetan banatuta. 

Azaldu dutenez, “hiru talde 
Eibar BHI Isasin egongo dira, 

talde bat Jardinetan eta beste 
bat Indianokua Gaztelekuan. 
Astean ordu bat eta laurdene-
ko bi saio izango dituzte, esko-
laz kanpoko ordutegian. Talde 
batzuetan Eibarren eskolaratu 
berriak diren ikasleak daude, 
eta beste batzuetan DBH zail-
tasunik gabe burutzeko euska-
ra maila hobetu behar duten 
ikasleak”.

Zabalik dago Beldur Barik Jarrera! 
lehiaketara lanak aurkezteko epea

DBHko ikasleen euskara maila 
hobetzeko saioak
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DENBORAPASAK
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AGENDA

BARIXAKUA 8

LIBURU AZOKA
11:30/13:30 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.
INAUGURAZIOA
19:00 “Komunikatu saltzeko” 
erakusketaren inaugurazioa. 
Armagintzaren Museoan.

ANTZERKIA
20:00 “Dreaming Juliet” 
antzerki musikala (Elefante 
Elegante). Coliseoan.

ZAPATUA 9

LIBURU AZOKA
12:00/14:00 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.

ANTZERKIA
18:00 “Reziklantes” kontzertu 
pedagogikoa. Errebal Plazan.

DOMEKA 10

LIBURU AZOKA
12:00/14:00 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.

ASTELEHENA 11

LIBURU AZOKA
11:30/13:30 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.

MARTITZENA 12

LIBURU AZOKA
11:30/13:30 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.

EGUAZTENA 13

LIBURU AZOKA
11:30/13:30 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.

EGUENA 14

LIBURU AZOKA
11:30/13:30 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.
LIBURU AURKEZPENA
18:30 ”Gure Ama-Lur feminista 
da”, Ibon Muñoa (egilea) eta 
Xabier Amuriza (hitzaurrea). 
Arrate Kultur Elkartean.

EIBARTIK EIBARRERA
19:30  “La revolución de 
octubre en Eibar”. Hizlaria: 
Jesus Gutierrez Arosa. Armeria 
Eskolan.n.

BARIXAKUA 15

LIBURU AZOKA
11:30/13:30 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.
JARDUNALDIAK
10:30 “Gure ondarea mugarik 
gabe” (Ondarearen Europako 
Jardunaldiak). Armagintzaren 
Museoan.

ZAPATUA 16

LIBURU AZOKA
12:00/14:00 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.
KONTZERTUA
20:00 Les Fous. Errebal Plazan.

DOMEKA 17

MENDI IRTEERA
09:30 Ezkurrak biltzera joateko 
irteera, Eibarko Baso Biziak-en 
eskutik. Hasiera: Untzagako 
jubilatu etxea. 13:00 Ezkurrak 
aukeratzea. Untzagan.
LIBURU AZOKA
12:00/14:00 eta 17:30/20:30 
Eibarko Liburu eta Diska 
Azoka. Untzagan.

KONTZERTUA
12:30 Usartza Txistulari 
Taldearen kontzertua: “Ibai-
ona” (Joaquin Iruretagoiena), 
“Enarak” ( J.I. Ansorena), “Soka 
Dantza” ( J.I. Ansorena), “Peio 
Joxepe” (J.I. Ansorena), “Aufai 
jota” (J.I. Ansorena), “Kito” (Jose 
Mª G, Bastidarena). Untzagan 
(udaletxeko arkupeetan).

ASTELEHENA 18

BIDEO-FORUMA
18:30/20:00 Emakumeen 
Istorioak: Violeta Parra. 
Pagatxaren eskutik. Portalean.

EGUAZTENA 20

AURKEZPEN BATZARRA
19:00 Sorturen III. Kongresua 
dela-eta, aurkezpen batzarra. 
Arrate Kultur Elkartean.

EGUENA 21

EIBARTIK EIBARRERA
19:30   “Elkano eta Eibarko 
armak”. Hizlaria: Jose Antonio 
Azpiazu Elorza. Udaletxean.

Urriak  8 / 21

ERAKUSKETAK
Urriaren 10era arte:
JOSE MARI FERNANDEZ 
BASTERRETXEAREN 
ARGAZKIAK (Untzagako 
jubilatu etxean)

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

Urriaren 8tik azaroaren 
21era arte:
“KOMUNIKATU SALTZEKO”, 
(Armagintzaren Museoan)

Urriaren 18tik 31ra arte:
“HITZAK ZAINDARI”, (Juan 
San Martin Liburutegian)
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ZERBITZUAK

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

• Mari Carmen Diaz Carral. 62 urte. 2021-9-29.
• Felix Elgezua Areitioaurtena. 75 urte. 2021-9-29.
• Francisca Peinado Leon. 92 urte. 2021-9-29.
• Jose Luis Obanos Oses. 96 urte. 2021-10-4.
• Iñaki Zubizarreta Arruabarrena. 88 urte. 2021-10-6.

Hildakoak

• Layan Essaghouani El Hamzaoui. 2021-9-30.

Jaiotakoak

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

Eguraldia (euskalmet.net)Telefono 
jakingarriak

BARIXAKUA 8
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ZAPATUA 9
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 10
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ASTELEHENA 11
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 12
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

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

EGUENA 14
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

BARIXAKUA 15
EGUNEZ | Iraundegi (Calbeton, 19)

ZAPATUA 16
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

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

ASTELEHENA 18
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

MARTITZENA 19
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

EGUAZTENA 20
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 21
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 22
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

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

Farmaziak
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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, LAIA, gure 
printzesak gaur 9 urte 
bete dittu-eta. Musu 
haundi bat etxekuen 
partez. Asko maite 
zaittugu!

Ongi etorri 
famelixara, MARTI 
Elizburu Iriondo! 
Beso-zabalik eta 
pozarren hartu 
zaittugu etxekuak.

Zorionak, IKER!!!! 
eguaztenian 13 urte 
bete dozuz-eta. Zein 
haundi zagozen!!! 
Patxo asko famelixa 
guztiaren partez.

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, NAIA, 
astelehenian 11 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo potolua zure 
famelixaren, batez be, 
Alaitzen partez.

Zorionak, NAHIA, 
bixar 4 urte beteko 
dozuzelako. Musu 
bat aitatxo, amatxo, 
Danel eta famelixa 
guztiaren partez!

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 9an: 17:00 (1 aret), 19:45, 22:30
• 10ean: 17:00 (1 aret), 20:00 
• 11n: 20:30

“Mediterraneo”
Zuzendaria: Marcel Barrena

1 ARETOA
• 9an: 19:45, 22:30
• 10ean: 20:00 
• 11n: 20:30

“Chavalas”
Zuzendaria: Carol Rodriguez

2 ARETOA
• 9an: 17:00
• 10ean: 20:00 
• 11n: 20:30

“Benedetta”
Zuzendaria: Paul Verhoeven

2 ARETOA
• 9an: 19,45, 22:30
• 10ean: 17:00

“Maixabel”
Zuzendaria: Iciar Bollain

Zorionak, JUNE! 
Aita, Ama eta 
Ibairen partez! Gure 
printzesak 5 urte 
betetzen dittu-eta. 

Zorionak, IZARO, 
domekan 13 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, LAIA, 
astelehenian 8 urte 
beteko dozuz-eta. 
Primeran ospatu! 
Musu potolo haundi 
bana etxekuen partez.

Zorionak, JULEN!!!!, 
gaur 6 urte betetzen 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat danon eta, 
batez be, Danel eta 
Markelen partez.

Zorionak, ARTZAI!!!!! 
5 musu erraldoi, politt 
hori!!! Koikilli, Naike, 
aitatxo eta amatxoren 
partez.

Zorionak, MARKO!  
Honezkero 11 
urte juan dan 
eguaztenetik! 
Aroaren eta famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANER, 
hillaren 4an 10 urte 
bete zenduazen-eta. 
Musu bat famelixaren 
eta, batez be, Danel, 
Noa eta Lukaren 
partez.

Zorionak, MARKEL, 
hillaren 13an 5 urte 
beteko dozuz-eta. 
Patxo potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez.

IZEI Aranberri 
Zubizarreta, gaur 6 
urte! Ez galdu sekula 
irribarre politt hori. 
Musu bat, txapelduna! 
Eta zorionak!

FELIX 
Elkoroiribek 
eta BERTA 
Lamarianok 
euren urrezko 
ezteiak 
ospatu zittuen 
Arraten, mezia 
entzun eta 
Kantabria 
jatetxian 
bazkarixa 
egiñaz. 
Zorionak, 
bikote!
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MERKEKITTO

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

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 nagusiak 
zaintzeko. Tel 674457727.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Habili-
tazioa tituluarekin. Tel. 602490595. 

 • 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. 

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.

 • 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. 

 • 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. 






