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GURETIK MUNDURA

x Linköping,
Suedia

Johana Amas
Bi urte eta erdi daramatza Johana Amas
González ermuarrak Suedian, Linköping
herrian. Erizaina da eta mutil-lagunarekin
batera ekin zion bidaia honi, lanak eta
egonkortasun ekonomikoak bultzatuta.
- Zer dela-eta erabaki zenuen
Suediara joatea?
Unibertsitatean nengoenetik
banekien atzerrira bidaiatu
nahi nuela. 2020ko udan etorri
ginen mutil-laguna eta biok,
lagun batzuei esker, eta gure
bizitza kalitatea hobetzeak,
lanak eta egonkotasun ekonomikoak bultzatu gintuen.
- Bazenuen aurreiritzirik?
Bai, ohikoa da aurreiritziak
izatea. Nork ez du entzun Eskandinavian oso aurreratuak
direla gure aldean? Egia da hemen bizitzen gauza asko ikusten eta ikasten direla, baina
osasun zerbitzuak, adibidez,
hobeak dira Euskal Herrian,
edo eskuragarriagoak behintzat.
- Espero zenuen bezala, zure
lan egoera hobetu da?
Bai noski, askoz hobea da.
Mutil-laguna sukaldaria da,
eta bai nik eta bai berak ere
lan-kontratu mugagabea dugu.
Hemen erizain askoren beharra

dago: nik lan egiten dudan zerbitzuan, adibidez, lauzpabost
profesional falta dira. Erizain
suediarrak Norvegiara edo Finlandiara joan ohi dira, eta ez
dago osasun-langile asko hona
etortzeko prest.
- Ondo moldatzen zara suedierarekin?
Nahiko ondo, baina argi dago
ez dela nire ama hizkuntza,
eta noizean behin zailtasunak
ditut. Enpresa baten bitartez
etorri ginen Suediara, eta etorri baino lehen Budapestera
eraman gintuzten suediera
ikastaro bat egiteko, sei hilabetez. COVID-19a dela-eta,
ikastaroa bukatu baino lehen
bueltatu behar izan ginen, eta
online jardun.
- Zer moduzkoa da janaria?
Janaria… ai ama! Hemen ez da
jaten Euskal Herrian edo Espainian bezala. Dendan arraina topatzea zaila da, eta frutak eta
barazkiak oso garestiak dira.
- Zer moduzkoa da eguraldia?

Johana Amas Roxen aintziraren aurrean. "Neguan jende asko joaten da
bertara izotzetan patinatzera", esan du Johana .

Esan daiteke bi sasoi daudela:
uda eta negua. Udan eguzkia
dago egun guztian, eta egun
guztian diotenean esan nahi dut
goizeko hiruretan ere argia dagoela. Neguan, guztiz kontrakoa: baliteke egun guztian hiru
orduz bakarrik izatea argia.
- Ohiturei dagokienez…
Ohiturak berez ez dira oso ezberdinak; bai ordea erlazionatzeko modua. Lagunak ez
dira kalera irteten zurito bat
edo kafea hartzera, eta astean
zehar ez dira elkartzen. Asteburuan talde oso txikietan batzen
dira, ez da kuadrila existitzen.
- Nolakoa da zure egun arrunt
bat?

Gauez egiten dut lan, lan asko
gainera, eta egunez lo. Sarritan
geratzen gara lagunekin edo
lankideekin fika egiteko. Fika
hitza oso arrunta da hemen,
zerbait hartzearen parekoa
izango litzateke.
- Zer botatzen duzu faltan?
Familia noski, eta janaria.
- Bisitan etortzeko asmoarik?
Bai, uda honetan Osakidetzako
EPEa egingo dut, eta aprobetxatuko dut familiarekin egun
batzuk igarotzeko.
- Ermura bizitzera bueltatuko
zara?
Ez dut uste, baina batek daki!
Dorleta Vidal

OKINDEGIA AMAIA
GOZOTEGIA HARATEGIA
AIZ

Garraioak, S.L.
☎ 636 95 83 39 (Julen)
Bertoko Okelak

Izelaieta, 40

Tel. 17 00 63

Drogetenitturri, 309 zk.

Probaleku 5
Tfnoa. 943 17 05 84
Ermua

Ikastola

1968tik Ermua
euskalduntzen

elkarrizketa

Ezkerretik hasita, Aitzol Lejardi, Alex Ugena eta Oier Viteri.

Aitzol Lejardi, Alex Ugena eta Oier Viteri, Etxebizitza Asanbladako kideak:

“Etxebizitzarekin lotutako edozein gairi
konponbidea emateko sortu da Asanblada”
Duela hiru hilabete eskas hasi zen lanean Debabarreneko Etxebizitza Asanblada,
Gasteizko Etxebizitza Sindikatuan oinarrituta. Bailarako hogei lagunek dihardute
kontseilu sozialisten barnean kokatzen den plataforma honi forma ematen, eta horien
artean zazpi ermuar daude, tartean Lejardi, Ugena eta Viteri. Hauek formakuntza
prozesu batean parte hartzen ari dira, alor juridikoan hain zuzen ere, arazoak dituzten
herritarrei laguntza eman ahal izateko. Izan ere, Asanblada honen zeregin nagusia da
etxebizitzarekin lotutako arazoei edo zalantzei konponbideak edo alternatibak eskaintzea:
etxegabetzeen aurrean, pobrezia energetikoa pairatzen denean edota alokatze-kontratuak
sinatu behar direnean, besteak beste. Egunotan plataformaren zereginak eta taldea bera
ezagutarazten dihardute plataformako kideok.
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- Nola definituko zenukete
Etxebitza Asanblada?
Etxebizitzaren gaia bere osotasunean lantzen duen plataforma da, ez bakarrik etxegabetze bat dagoenean, baizik
eta beste esparru guztietan
arazoak daudenean ere. Adibidez, alokatze-kontratuak
irakurtzen eta ulertzen laguntzen dugu. Izan ere, askotan,
gauzak sinatzen ditugu jakin
barik zein konpromiso hartzen
ari garen, eta kontratu horrek
gure eskubideak urratu ditzakeela pentsatu barik. Bestalde, zoritxarrez, gaur egun gero
eta familia gehiagok dituzte
argindarra ordaintzeko arazoak. Esparru horretan ere alternatibak edo konponbideak
ematen laguntzen dugu, eta
aholkularitza juridikoa ematen dugu.
- Zeintzuk dira zehatz-mehatz
Asanbladaren helburuak?
Argi daukagu guk bakarrik ezin
dugula etxebizitzaren arazoa
konpondu, errotik aldatu behar
den arazo estrukturala delako. Baina bitartean, egoera

2022ko martxoa

proletarizatuenean dauden
pertsonei laguntza eta aholkularitza eskaintzen diegu,
langileen elkartasunetik. Hori
da gure helburu nagusia. Instituzioekin ez daukagu inolako
harremanik, haiek arazoaren
zati bat direlako, eta haiekin
kolaboratzean arazoan sakonduko genukeelakoan gaude.
- Abenduan abiatu zen plataforma hau, zer dela-eta?
Noren ekimenez?
Mugimendu sozialistaren barneko taldea gara, eta ez gara
zerotik hasi, Gasteizko Etxebizitza Sindikatuan oinarritu
baikara. Perspektiba horretatik, begirada bat bota zen
gure bailaran, Eibarren eta Ermuan batez ere, eta ikusi zen
etxebizitzaren problematika
gora zihoala azken urteotan.
Etxegabetzeak, esaterako,
% 5 igotzen dira urtero gure
eskualdean, eta ikusi zen bailara mailan problematika honi
heldu behar zitzaiola.
- Nola burutzen da herri
ezberdinetako kideen arteko elkarlana?

"Guk bakarrik ezin dugu
etxebizitzaren arazoa konpondu,
arazo estrukturala baita"

ETXETRESNA ELEKTRIKOEN
SALMENTA ETA KONPONKETA
Diputazioa 7 (Ermua) · 943 17 66 08
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Etxebizitzaren Asanbladako kideak Eibarren egindako bilera batean.

Asanbladako kideok hilean
behin batzen gara gutxi gorabehera, Eibarko Arrate Kultur
Elkartean. Asanbladak publikoak dira, eta nahi duten
herritar guztiek parte hartu
dezakete. Horretarako, pankartak eta kartelak jartzen
ditugu kalean aurretik, haien
berri emateko, hala nola gurekin kontaktatzeko bideak zabaltzeko ere. Bilera horietan
zer landu nahi dugun adosten
dugu, azken finean, hasiberriak
gara eta oraindik zertan eta
nola lagundu dezakegun zehazten ari gara. Arazo larriak heltzen zaizkigunean, gure esku
ditugun baliabideekin arazoei
nola aurre egin aztertuko dugu
batzarrotan.

- Nortzuk hartzen duzue
parte bilera horietan?
Ermuarrak, eibartarrak eta
elgoibartarrak batez ere.
Izan ere hauek dira bailarako
herririk industrializatuenak
historikoki, eta aspaldidanik
gaude desindustrializazio fase
batean murgilduta, hirugarren
sektorerako bidean. Paradigma
nagusia Eibar da: garai batean
Alfa zen herriko enpresarik garrantzitsuena, eta orain (duela
gutxira arte) El Corte Inglés
izan da. Zentzu horretan antzekotasun handiak dituzte
hiru herriek.
- Zein da asanblada horietan
parte hartzen duzuen pertsonen profila?
Hogei bat lagun gara, eta oso

ELKARRIZKETA
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talde heterogeneoa osatzen dugu: neska,
mutil, zahar, gazte… Adinari dagokionez,
gazteenak hogei urte inguru izango ditu, eta nagusienak hirurogeita hamar.
Zorionez adin tartea oso zabala da, eta
horri esker iritzi eta ikuspuntu ezberdinak
jartzen dira mahai gainean. Aipatzekoa da
lehen asanbladan harrituta geratu ginela,
hogei lagun hauetatik, zazpi bat Ermukoak
garelako: ez genuen espero!
- Bilera horietaz gain, Ermuko kideak
batu egiten zarete?
Bai, baina oso gutxitan: pankartak egiteko, gai baten aurrean gure iritzia edo
proposamenak adosteko eta asanbladara
eramateko…
- Zer nolako prestakuntza edo eskarmentua duzue etxebizitzaren alorrean?

"Jendeari kostatu egiten zaio aitortzea ezin
duela etxeko gastuak ordaindu"
Esan beharra daukagu hainbat aholkularik eta abokatuk laguntzen digutela,
eta elkartean bertan badaude guk baino
esperientzia handiagoa duten kideak. Dena
den, gu geu ere formakuntza-prozesu batean parte hartzen ari gara, alor juridikoan
hain zuzen ere.
- Zuen datuen arabera, etxegabetze
kopurua gora doa…
Aurreko urteotan bai, baina momentu
honetan ez. Pandemia dela-eta, Gobernuak etenaldi bat ezarri zuen aurtengo
otsailera arte, eta orain urrira arte luzatu
du. Hura bukatutakoan, aurreikusten dugu
arazo dezente egon daitezkeela, orain
arte artxibatutako kaleratzeak martxan
jarriko dituztelako.
- Orokorrean, herritarrei kostatu egiten zaie aitortzea ez daukatela dirurik
etxeko gastuei aurre egiteko?
Uste dugu jendeak estigmatizatua izateko
beldurra duela, eta ez dituela horrelako
arazoak kontatzen. 2018an edo 2019an
bizpahiru kaleratze egon ziren Ermuan,
eta horren inguruan ez zen ezer entzun.
Herritarrek uste dute horrelakoak hiri
handietan bakarrik gertatzen direla, telebistan ikusten ditugulako, baina ez,
gure herrian bertan ditugu. Horren harira,
uste dugu gaur egun bereziki zaila dela
onartzea dirurik ez daukazula, etengabe
saiatzen garelako erakusten gure bizitza
oso polita dela eta ederto gaudela. Hori
ez da bakarrik diruarekin gertatzen, baizik

eta beste esparru askotan ere, osasun
mentalarekin, esaterako.
- Zuen lana herrira zabaltzen ari zarete
azkenaldian…
Bai, eta zentzu honetan bi bide ezberdinetan ari gara lanean. Alde batetik, interesa
duten guztiek asanbladetan parte hartzera
gonbidatu nahi ditugu. Izan ere, zenbat
eta jende gehiago, orduan eta hobeto
funtzionatuko dugu. Bestalde, arazoak
dituztenak guregana etortzera animatu
nahi ditugu ere.
- Inolako ekintzarik burutu duzue dagoeneko zuen lanaren berri herrian zabaltzeko?
Martxoaren 31n egingo dugu gure estreinako ekintza, Eskiralapekon. Lehen aipatu
dugun bezala, Gasteizko Sindikatua da
gure erreferentea, eta haiek dokumental
bat grabatu dute etxebizitzaren gaiaren
inguruan. Interesa duten guztiek parte
hartu ahal izango dute emanaldi horretan, eta bukatutakoan egon daitezkeen
zalantzak argituko ditugu. Modu bat izan
liteke herritarrak gure taldera hurbiltzeko,
bat-batean asanblada batera joatea agian
arrotzegia izan daitekeelako.
- Nora jo dezakete zuekin harremanetan
jarri nahi dutenek?
653 53 40 98 telefonora deitu dezakete
edo etxebizitzaasanblada@gmail.com
helbidera mezua bidali.
Dorleta Vidal

Ileapaindegia
Estetika

ZUZENBIDE
KONTUAK

Tel: 943 03 17 56

Diputazio, 5

ERMUA

Lege eta
kontu aholkularitza

Izarra Centre eraikina
Tel: 846080080
Mugikorra: 688885435

zuzenbidekontuak@gmail.com
Drogetenitturri, 309 zk.
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Ruben Markina,
aktore modura bidea egiten
Ogibidez abeltzaina eta gazta-ekoizlea
den arren, tarteka-tarteka aktore
lanetan ikusi dugu, hainbat film, film
labur, antzerki-lan, telebistako saio eta
publizitate iragarkietan parte hartuz.
Berbetan aritu gara berarekin, ia
konturatu barik zaletasuna baino gehiago
bihurtu zaion jarduera artistiko horretaz.

B

ehi-esnearekin egindako gaztarekin azoka txikitxoetan parte
hartzen, han-hemenka katak egiten... pandemia
osteko egurraren ostean berrasmatzen dihardu Mallegoi
baserriko seme honek. Baserritar moduan aktibo egoteak
suposatzen dion lan burokratikoa fisikoa baino haundiagoa
bihurtu zaio azken urteotan:
kalitatezko planak, trazabilitatea, animalien ongizaterako kontrolak... Baina aisialdia
hain estima haunditan duen gizarte honetan, berak ere bere
“bittartetxuek topatzen” ikasi
du. Zaletasun bat edukitzea
mesederako izan zaio, eskainitako denbora sarritan “biherretik edo luatik” kendutakoa
den arren. “Norberan ugazaba

izatiek aukerie emoten dau,
hau edo beste sakrifikauaz,
bezperan ein ez dozun zeozer
bixamonien amaitzeko” diosku
mallabitarrak.
Saltsero hutsez definitzen du
bere burua eta azken aldean,
etxe bueltako zeregin eta egin
beharrekoz aparte, interpretazioarekin lotutako proiektu
ugaritan parte hartu du. Luze joten dute figurante edo
protagonista izan, bere izena
kredituetan idatzita dakarren
lanak eta amaiera bakoak dira
errodajeen gaineko bere esperientzia eta anekdotak.

Iragarkietatik
zinemara salto
2009an izan zuen lehen kontaktua kamera batekin. Kaiku
esnearen iragarpen bateko pro-

"Gozatu eitten dot
zeozer transmititzie
lortzen dotenien"

Arg.: Beñat Iturriotz.

tagonista izan zen, familiarekin
batera. Kasualitateak ekarri
zituen grabazio-tramankulu
eta enparauok Mallegoiko landa berdeetara. Argazki bat izan
behar zena, spot bihurtu zen
eta hortxe hasi zen Rubenen
ibilbidea antzezpen kontuotan,
ordura arte “umetan eindeko
antzerkiren bat” zelako mundutxo horrekin zuen hartu-eman
bakarra. “Harra sartu jatan
hor, urte betera beste bat eitteko aukerie izan eta, gustura
sentitzen nintzanez, formatzie
erabaki neban” aipatu digu.
Ikastaro pare egin ostean,
gogotsu ikusi zen. Filmetarako
figurazioak egiten hasi zen,
minutu bakar batzuetako sartuirtenak. Hasiera haietako bat
izan zen, esaterako, Lekeition
Jose Coronado protagonista
zuen Fuego filmaren grabazioa.
Gero film laburrak etorri ziren,

eta iragarpenak atzerago. Batzuk aipatzekotan, 2014an Tentación filmeko protagonista;
2017an, berak dinoen bezala
“suertez-edo”, Madrilen Correoserako iragarkia; 2019an
"(H)ilbeltza"rena… Parte hartu
eta aipatzen dituen filmen artean daude Igelak, Handia, Moi
petite treseaures, Altsasu…
Castingetan aukeratua izatearen arrazoia, “galan itxuriagaittik ez da behintzet!” barrezka aitortu digun legez. “Fisikuek baldintzatzen zaittuen
moduen, aukerak be emoten
dotsuz. Nire gorputze ez deuke edozeiñek: nire zabalerie,
nire zakar itxurie…”. Grabazio
guztietan ez dira estilo horretako pertsonak behar izaten,
baina bilatzen direnean aukera
gehiago ditu berak. Bere lagun
batzuk ekoiztetxe bat sortu
dute eta nahi dutenean “tipo

solozabal
t a b a k o a k
Entzumenaren doako azterketak
Audifonoetan azkenengo teknologia
Probaleku, 7
Drogetenitturri, 309 zk.

Tfnoa. 943 17 46 51

torrekua 1
tel./fax: 943 17 07 33
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zatar eta zakar itxurako bat”
berari deitzen diote, “badakixe-eta nora etorri”.
Gaiztoaren paperetan eroso
ikusten da eta erregistro horretarako lagungarri zaio, gorpuzkera noski, baina begirada
eta ahotsa ere. Gozatu egiten
du bere paperarekin hoztasuna transmititzea lortzen duenean, ikara, deserosotasuna…
eta gustuko du hori lortzea,

Ruben Markinak
protagonista edo
figurante bezala parte
hartutako lanak:
Iragarkiak:
Kaiku
Iparkutxa
Correos
"(H)Ilbeltza"

esaterako, bere aktore lagunaren atzean jarri eta belarri
ostera arnasa botatze hutsarekin, “ulak tente jartze artera arte”. Paper komikoak ere
gustatzen zaizkio, noski: bere
gorputza parodiatzera joten du
eta eszenatokitik jendea barrez
“errebentau biharrien” entzutea, antzerkiak sortzen dion eta
sortzen duen “libertimentue
zein beste edozein emoziño”

Laburmetraiak:
Tentación
Joxians hil eben
Napardeath
Ultrafesta
Animal Lovers
Filmak:
Fuego
Moi petite treseaures
Igelak
Operación Concha
Oreina
Handia
Agur Etxebeste

sentitzeak, honetan jarraitzeko
indarra ematen dio.
2017tik Markinako Abarka
antzerki taldean dihardu eta
eurokin aldran hiru antzerkilan taularatu ditu. Pandemia
eten handia izan da taldearen
jardunarentzat eta antzezpen
falta aprobetxatu du “filme asko
ikusteko, ikasten ahalegintzeko,
ideiak hartzeko…”. Ez du maite errepikatzea eta eszena bat
behin edo birritan eginda, nahikoa izaten du, toma bakarreko
aktore bezala ikusten du bere
burua; errepikatzeak antzerkian
nekea sor dezake, baina zinema
edo telebistan bakarra egin eta
balekotzat ematea mesederako
izan daitekela ikusi du.
Eskoletan antzerkia erakustearen alde dago, ume batzuentzat “lotsak kentzeko ez bada
be” balio haundiko suertatu
daitekeelako. Berari antzerkigintzak mundutxo aberats
bat ezagutzeko aukera ekarri
dio, jendea eta bere portaera
eta jestuak behatzeko beste
begirada bat.

Bere azken lanean, Leire
Egaña zinegileak zuzendutako
Erlojupekoa film laburrean,
pertsonaia berdina interpretatzen du, “tipo berezi bat,
hiru eratan”. Lan kolektibo hori
Bost teilatu film luzearen parte
da, martxoaren 31tik aurrera
ikusgai egongo dena hainbat
zine-aretotan. Ikusteko irrikaz!
Estibalitz González
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Dena prest Korrikarako!
Apirilarekin batera helduko zaigu 22. Korrika
Mallabira (8:36an) eta Ermura (8:59an).
Bitartean, haren inguruan burutzen diren
ekintza guztiak antolatzen dihardute Ermuko
AEKko lantaldeak eta harekin kolaboratzen
duten boluntarioek.

H

amaika modu daude
Korrikari bultzada
emateko, eta horien
artean aipagarria
da Ermuko Amamak deritzon
taldetxoak burutzen duen lana. Mari Karmen Urkidi, Miren
Astarloa eta Nati Yarza dira
Ermuko Amamak, eta Korrika Txikian umeen txokolatea
prestatzeaz arduratzen dira
Eskilarapekon. "Urte dezente
dira honetan gabiltzala —dio
Mari Karmenek—. Lehen Zuku-

su tabernako Kati ere ibiltzen
zen, eta gogoan daukat Arari
Elkartean ere ibiliak garela
txokolateari eragiten". Haien
ondoan egoten da Marixabel

Garitagoitia, beharrezkoak diren lehengaiak haien eskura
jartzen. Izan ere aurten 60 litro
txokolate prestatuko dituzte,
450 edalontzi ingurutan banatuko direnak. Haiekin batera,
zortzirehun bizkotxo pasatxo
banatuko dira herriko umeen
artean.
Ermuko Amamentzat Korrikarekin kolaboratzeko modua da
hau, hala nola umeei, herriari
eta euskarari babesa eta bultzada emateko bidea ere.

Apirilaren 1ean
8:36an Mallabia
8:59an Ermua

Tasio eta Sabino

Labirintoa

- Berotu, badator-eta!

Amurriotik irten, eta Donostiara heldu beharko
zara labirinto honetan.

Egilea:
Jon Saez
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Korrika kulturalaren egitaraua:
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Maria Gorosarrik
liburu berria
aurkeztuko du

Euskal Jaia ospatuko da Ermuan apirilean

Sasoi batez Mallabian bizi eta
Drogetenitturrin kolaboratzaile izan zen Maria Gorosarri kazetari eta ikertzaileak, bere
liburu berria aurkeztuko du
Ermuan, Contra la banalización
del feminismo izenburupeko
ikerketa-lana. Durangarrak
sakondu nahi izan du feminismoak azken hamarkadan
izandako garapenean, bere
ikerlanaren bidez eskaintzen
duen ikuspuntua eztabaidarako
abiapuntu eta mobilizaziorako akuilu izan dadin, beti ere
ahaztu ezin den aldarrikapen
komuna hizpide hartuta: biolentziarik gabeko bizitza baterako emakumeen eskubidea.
Hitzordua martxoaren 30an da,
18:30ean, Ermuko Lobiano Kulturgunean.

Bi urteko etenaldia eta gero, Txindurri Txistu eta Dantza
Taldeak Euskal Jaia ospatuko du apirilaren lehen asteburuan. Apirilaren 2an (larunbata), Txindurri taldearen
erakustaldia egingo da plazan (19:00etan) eta jarraian
(20:00etan), Patxi eta Konpaniarekin plaza dantzak
egingo dira. Igandean, apirilak 3, Sestaotik, Lekeitiotik, Abadiñotik, Elorriotik eta Berriztik etorriko diren
dantzariei harrera egingo zaie 10:00etan, eta 11:00etan
kalejira hasiko da. 12:30ean plazara joango dira, non
gazta azoka egongo den goiz guztian zehar, eta dantzariek erakustaldia egingo dute. 14:00etan
bukatu ostean, Ermuko dantzariek bazkari autogestionatua egingo dute plazan. Arratsaldean,
berriz erromeria egongo da Gauargi taldearekin (17:00etatik aurrera).

Aimar Galdós ermuarrak Mutrikuko XXXVII.
Atxukale Txapelketa irabazi du

Arg.: Ermuko Udala.

Martxoaren 12an burututako lasterketa horretan, Aimar Galdós
txirrindulari ermuarra izan zen garaile junior kategorian. Sprintean
heldu zen helmugara, bi ordu, bederatzi minutu eta hamahiru
segundoko markarekin. Bestalde, junior mailako Errepideko Txirrindularien Espainiako Selekzioarekin kontzentratu zen martxoaren
17tik 20ra bitartean, Tomelloson (Ciudad Real) eta talde honekin
lehiatuko da Gent-Wevelgem txapelketan (martxoaren 27an) eta
Paris-Roubaix lasterketan (apirilaren 17an). Ermua.es webgunean
irakurri daitekeenez, txapelketa horiek behar bezala prestatzeko
eta lasterketa horietara deitutako txirrindulari bakoitza zein sasoitan dagoen jakiteko, Paco Cerezo hautatzaile nazionalak aparteko
lan-plana prestatu du. Plan horretan, balorazio fisiologikoak, test
inkrementalak eta entrenamendu luzeak egingo dira. Saio luze
horietan, alde batetik, aldapa gogorrak igo behar izango dituzte txirrindulariek; beste aldetik,
errepideko eta errepidetik kanpoko tarteetan entrenatuko dute.

Drogetenitturri, 309 zk.

Ekinean
Debabarrenean
Jende askok izan du noizbait ekiteko ideiaren bat edo beste, baina gutxitan eramaten dira aurrera ideia
horiek, ekiteko ideia bat baino gehiago behar delako. Ekiteko ausardia behar da, ilusioa, baikortasuna,
baina ahaztu gabe ekintzaile izateak arriskuak ere badituela. Ekiten hasi nahi duenak intereseko
informazioa topatuko du orriotan.
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Ekintzailetzaren abentura

JUAN ÁNGEL BALBÁS DEBEGESAKO
ZUZENDARI NAGUSIA

Schumpeter-en azalpenetara iritsi gabe
(suntsipen sortzailea), ekitea ekintza
bat garatzea da, izaera ekonomiko edo
sozialeko jarduera bat garatzea. Baina,
zerk bultzatuta ekiten dugu? Motibazioak
askotarikoak izan daitezke, eta, seguru
asko, pertsona bakoitzak arrazoi ezberdinak bultzatuta egingo du edo egin izan
du. Azken batean, ekiteko ekintzak oinarri psikologikoak, soziologikoak, ekonomikoak, esperientziazkoak, ezagutza
handikoak... izan ditzake. Esan daiteke,
hala ere, kasu gehienetan asmo edo ideia
bat betetzeko helburuarekin hasten dela,
edo aipatutako oinarrietako batetik
eratorritako behar bat betetzeko egiten
dela.
Bizi garen testuinguruan, duela hogei
urtetik hona, “beste batzuek ekin diezaioten” dioen aforismoa praktikan
jarri dugu Europa mailan, eta hortaz,
ekintzailetza ordu txikietan dago. Izan
ere, Europako herritarrok ulertu dugu
munduko fabrikek Asian egon behar
dutela eta gure bizimoduak bestelakoa
izan behar duela. Baina, pandemia batek
eta gerra batek agerian utzi du digu ez
dugula aurrez definitutako autosufizientzia-eredu energetikorik, edo gure
herrialdean ez edukitzeak garestitu

egiten dituela aluminioa, olioa edo garia. Hori guztia gertatzen da ekonomiaren sektore guztietan ekiteko nahia
galduz joan delako; bizitza hobea, erosoagoa (itxuraz) lehenetsi dugu baina
ondorioz, gero eta mendekotasun handiagoa eragin digu.
Debabarreneko egoera oso bestelakoa
izan da orain arte, izan ere, sen ekintzailea izan dugu eskualdean betidanik.
1923an, eskualde honetan zegoen espiritu ekintzailea benetan garrantzitsua
izan zen eta hala erakusten du Ignacio
Anitua enpresaburuak Villalavellari bidalitako gutunean nola azaltzen dion
“…3 gurpileko motorrak, ibilgailuak,
bizikletak…” egiteko gaitasuna. Borondate ekintzaile haren ondorioz, Debabarrenak oparotasun ekonomiko eta sozial
nabarmena izan zuen, joan den mendearen amaiera arte iraun zuena. Gaur
egun, oraindik gure inguruko beste edozein herrialderen bizi-maila homologa-

"Debegesan gure lana da
ekintzailetzari buruz
hausnartzea,
eskualdeko espiritu
ekintzailea bizirik
mantentzeko"

Argitaratzailea: Debabarreneko Komunikazio Taldea
Erredakzioa: Ainhoa Andonegi, Ekhi Belar, Dorleta Vidal, Ubane

Madera, Izaro Aulestiarte
Publizitatea: Leire Rubio, Belen Ulazia, Dorleta Vidal, Oier Larreategi,
Alex Turrillas
Diseinua eta maketazioa: Oier Larreategi
Tirada: 18710 ale

garria duen eskualde industriala izatea
ahalbidetzen digu.
Horregatik, Debegesan gure lana da
ekintzailetzari buruz hausnartzea, eskualdean hainbeste identifikatzen gaituen izpiritu ekintzaile hori bizirik mantentzeko. Gure gizartearen eta gure
gazteriaren kontzientziak mobilizatzeko unea da, inoiz baino ezagutza handiagoa duen gizartea, ekintzaile izatera
animatzeko. Ekintzailetza-jarduerek,
gaur egungo merkatu-aukerek, gutxi
edo batere ez dute zerikusirik izango
aurreko mendearen hasierako jarduerekin, baina aukerak dira baita ere eta
hor daude: energia berriztagarriak, datuen analisia, hirugarren adinekoen
beharrak, ekonomia zirkularra, meta
bertsoa, mugikortasun elektrikoa, elikadura.
Aukera horretaz jabetuta, erakundeek
eta enpresek benetako ekintzailetzaekosistema jartzen dute pertsona ekintzaileen eskura (inkubagailuak, laguntzak,
aholkularitza, industria-eragileen lankidetza, BPTD Enpresa Elkartearen enpresa-harremanak, etab.).
Hausnarketa honen amaiera gisa, bizitzan abentura batean murgildu nahi
duten pertsona guztiak animatzen ditugu, Debegesa eta Debabarreneko gainerako eragileekin elkarlanean, ideia
hori martxan jartzeko.

EKINEAN DEBABARRENEAN
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Eskualdeko ekintzaileen laguntzaile
DEBEGESA

Debegesa Garapen Ekonomikorako Elkarteak garrantzi berezia ematen dio
ekintzailetzari. Horren adibide dira handik irten diren ekimen eta programa
guztiak, eta han aurkitu ditzakegun
azpiegiturak.
Ane Iturzaeta da Debegesako ekintzailetza teknikaria eta, esan digunaren
arabera, mota guztietako proiektuak
artatzen dituzte. “Bakoitza fase ezberdinetan etortzen da, baina fase guztietan
laguntzeko prest gaude”, diosku.
Proiektu bakoitzak bere ezaugarriak
ditu, baina jarraitu beharreko pausoak
antzekoak dira guztietan. “Hasteko, ideia
lantzen dugu erreminta ezberdinak erabiliz. Gero, merkatu kontrastea egitea
gomendatzen dugu, ideia merkatuan
txertatu daitekeen ikusteko, eta ondoren,
bideragarritasun-plana egiten dugu.
Proiektua bideragarria bada, hura martxan jartzeko pausoen inguruko informazioa errazten dugu: forma juridikoa
erabaki, lizentzien izapideak zeintzuk
diren azaldu, baimenak non eskatu...”,
argitu digu Iturzaetak.
Aipatutako pausoetan bidelagun izateaz
gain, proiektuei balio erantsia ematen
saiatzen dira Debegesan, batez ere digitalizazioaren eta berrikuntzaren arloetan.
Bidea osatzeko, azkenik, dirulaguntzen
inguruko informazioa eskaintzen dute.
Debegesak eskualdeko udalek eta bestelako erakundeek ematen dituzten
laguntzen berri ematen du, eskaeraren
lehenengo pausoak egiteko jarraituko
beharreko epe eta pausoez gain.
Make in!
Iturzaetak esan bezala, mota ezberdinetako proiektuak garatzen dira Debabarrenean. Baina, industria da eskualdeko indarguneetako bat, eta, hori
bultzatzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko asmoz, BPTD Elkartearekin
batera ‘Make in!’ industria-ekintzailetza
programa jarri dute martxan.
Lehenengo edizio honetan hiru enpresak hartuko dute parte apirilean hasiko
den prozesuan eta sei hilabetetan zehar
parte-hartzaileek formakuntza-saioak
eta aholkularitza jasoko dute, hainbat
baliabide eskura edukitzeaz gain (lanespazioak, finantziazio aukerak...).

Eibarko Azitaingo poligonoan dago Debegesa.

Debabarreneko ekosistema eta
azpiegiturak
‘Make in!’ programan gertatzen den
bezala, Debabarreneko ekosistemak
berebiziko garrantzia du ekiteko orduan.
“Enpresak, formakuntza-zentroak, teknologia-zentroak, inkubategiak, azpiegiturak... ditugu eskualdean”, diosku
Iturzaetak.
Debabarrenean lau azpiegitura berezi
daude ekintzaileentzat: Izarra Centre
Ermuan, Eibargunea enpresa-inkubagailua, Debegesaren eraikinean zabaldu
berri duten ekintzaileentzako gune berria eta Teknikerreko inkubategia. Azken
hori Teknikerren egoitzan dago eta BIC
Gipuzkoa enpresa-zentro berritzaileak
kudeatzen du.
Eibargunean 15 metro karratuko zazpi modulu, bi bilera-gela eta office bat
aurkitu ditzakegu. Azitain industrialdean
dago eta, lanerako espazioa emateaz
gain, Debegesak zenbait zerbitzu eskaintzen die bertan dauden enpresei.

Informazio gehiago 943 82
01 10 telefonoan edo
ekintzaile@debegesa.eus
helbidean

Debegesa ondoko ekintzaileentzako
gune berrian, ostera, bost bulego, bilera-gela bat, office bat eta gune irekia
daude. “Berrikuntza eta teknologia arloak
lantzen dituzten proiektuak erakarri
nahi ditugu”, esan digu Iturzaetak. Gainera, gune irekia eta bilera gela erabilgarri daude eskualdeko enpresa eta
eragileentzat. Teknikerren, ostera, 35
metro karratuko sei gune daude ekintzaileen eskura.

Debegesako Ane Iturzaeta.
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10 urte ekintzaileak bultzatzen
IZARRA CENTRE

Izarra Centre ekimena 2012an abiatu zen,
Ermuko Udalak sustatuta. Bere helburuen
artean daude EAEko industria indartzen
laguntzea, berrikuntza bultzatzea, espiritu ekintzailea sustatzea eta lurraldeko
talentua lurraldean mantentzea. Beti ere,
hazkunde iraunkorraren bermatzaile gisa,
bai ingurumenaren zein gizartearen eta
ekonomiaren ikuspegitik.
Ekintzailetza-garairako espazioak eta
coworking aretoak ditu, hala nola inkubazio, finkapen eta azeleraziorako guneak.
Halaber, prozesu osoa bultzatzen laguntzeko mentoring programa espezializatua du martxan, eta lege eta lan arloetako aholkularitza zerbitzuak. Bestalde,
partaidetza-maileguak eskaintzen ditu
ekintzailetza-proiektuak finantzatzeko.
Berrogei enpresatik gora
Izarra Centre berrikuntza-ekosistema
gisa eratzen da, non enpresa finkatuek,
pertsona ekintzaileek, unibertsitateek
eta ezagutza-zentroek espazioa eta ikaskuntza partekatzen duten, garapen
iraunkorraren erronka garrantzitsuei

Izarra Centre.

erantzungo dien eraldaketa sozial eta
ekonomiko baterako balioa sortuz.
Gaur egun, berrogei enpresatik gora
daude kokatuta espazio honetan. Beraien

eskura jarritako zerbitzu eskaintza zabala, kalitatezko espazioak zein bultzatutako sare eta lankidetza proiektuak erabakigarriak izan dira aukeraketa honetan.

Zer eskaintzen dizue Izarra Centre ekosistemak?

ELON
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

BAI.K
TEKNOLOGIA

GAIA EUSKADIKO TEII INDUSTRIEN
ELKARTEA

“Izarra Centre ekosistema funtsezkoa izan da ELONen biziraupenerako. Hasierakoak izan dira gure
urterik ahulenak eta bertan izan
dugu laguntza gehien. Izan ere,
eskertzekoa da Ermuko Udalak
emandako babesa. Azpimarratzekoak dira bertako instalazioak eta
hauen kalitate maila. Gure kasuan
kokapenak berak ere izan du zeresana aukeraketan: EAEko hiru hiriburuen erdian egoteak asko lagundu digu gure negozioa garatzeko orduan”.

“Izarra Centre leku aproposa izan
da Bai.k-ren garapenerako, ez bakarrik edozein enpresa-proiektutarako azpiegitura eta baliabide enpresarial eta ekonomiko apartak
izateagatik, baita hornitzaileei dagokienez gune estrategiko batean
egoteagatik ere. Gaitasun teknikoei
dagokienez, toki oso egokia da. Bertako azpiegiturak, eskaintzen dituen
zerbitzuak eta hango langileen laguntza funtsezkoak dira izaera teknologikoko edozein enpresa-proiektutarako”.

“Izarra Centre ideien eta negozioen
garapenerako ekosistema aurreratua
da. Ermuak duen estrategiak enpresen
hazkundea, gazteen eta profesionalen
garapena eta hiri erakargarri eta iraunkorrago bat ahalbidetzen du, eta esfortzu handia egiten ari da esparru
horretan. Bertako enpresa sarearekin
konpromiso handia erakusten du, baliabideak inbertitzen eta proiektu pilotuak bultzatzen. IoTBasque Izarra
Lab living-lab horren adibide garbia
da: gauzen Internet-aren alorrean garatutako laborategia, hain zuzen ere”.

EKINEAN DEBABARRENEAN
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Ekintzaileen zerbitzura
DEBABARRENEKO IKASTETXE GEHIENETAN ABIAN DA URRATSBAT PROGRAMA

Hezkuntzaren esparruan, Debabarrenean
bada ekintzailetza bultzatzeko, lantzeko
eta ikasleei eta ikasle ohiei bide horretan
laguntzeko programa nagusi bat, Lanbide
Heziketa lantzen duten hezkuntza zentro
gehienetan eskaintzen dena: Urratsbat.
Eskualdeko ikastetxeen artean, besteak
beste, IES Uni Eibar-Ermuak, Elgoibarko
Meka Lanbide Eskolak, Mutriku BHI
Institutuak, Kardala LH II Akuakultura
Eskolak eta Eibarko Armeria Eskolak
txertatuta dute Urratsbat programa
euren ikasketa-lerroetan.
Ikastetxeotan, azken 10-15 urteotan
ari dira programa hori eskaintzen eta
oro har, modu oso positiboan baloratzen
dute, nahiz eta baduen zer hobetu ere,
Eibarko Armeria eskolako Iñaki Etxeberria Urratsbateko arduradunak azpimarratu duen moduan.

"Nire ustez, erakunde gehiegi daude
arlo berean sartuta, kasu honetan, ekintzailetzan: udalak, ikastetxeak, SPRI-BIC,
Debegesa… Horrez aparte, finantzazio
aldetik gabezia dagoela esango nuke;
finantzazio hobea balu, Urratsbat programa asoz ere eraginkorragoa litzateke.
Adibidez, zentzu horretan, Bizkaian
Gipuzkoan baino baldintza hobeak eskaintzen ditu diputazioak, dirulaguntza
handiagoak eta gehiago daude".
Aholkularitza, baliabideak…
Kritikak kritika, Armeria eskolako irakasleak bai uste du Urratsbat baliagarria
eta lagungarria dela enpresa bat sortu
nahi dutenendako, haren bitartez, aholkularitza integrala zein gutxieneko baliabideak jartzen baitituzte negozio ideia
bat dutenen eskura, bulegoak zein ikas-

tetxeko ekipamenduak erabiltzeko aukera barne.
Programaren baliagarritasunaren erakusle da azken hamar urte pasatxoan
Debabarreneko ikastetxeetatik eratorrita, hainbat enpresa berri sortu direla
Urratsbat programa baliatuta.
Enpresa berriak
Datu batzuk aipatze aldera, Armeria
Eskolan, 22 enpresa sortu dira Urratsbati esker. "Gaur egun, 22 horietatik 15
bizirik daude eta 55 lagun daude haietan
lanean", jakinarazi du Etxeberriak. Izen
batzuk ere aipatu ditu: "Estrulaser Tubo
(Legazpin), hiru bazkiderekin hasi eta
orain 18 langile ditu; Durangaldeako
Seobide marketin agentzia, 12 langile
dituena edo Eibarko Infosec informatikako enpresa, lau langile dituena. Azken
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hori izan zen Urratsbaten bitartez sortu
zen lehena".
Eskualdeko bestelako ikastetxeetan
ere eman ditu fruituak ekintzailetza
programa horrek. Esaterako, azken hiru
urteotan, Meka Lanbide Eskolan hamaika kontsulta izan dituzte eta horietatik
hiru enpresa sortu dira. Uni Eibar-Ermuan,
berriz, programa abian dutenetik, 17
enpresa sortu dira eta beste asko sortzeko aukerak aztertu dituzte eta Mutrikuko Institutuan autonomo modura sortu
dituzte enpresa txikiak elektrizitate arloan.
Doako zerbitzua
Urratsbat programan parte hartzea doakoa da. Berau eskaintzen duten eskualdeko ikastetxeetako ikaslea edo ikasle
ohia izatea da baldintza bakarra. "Adibidez, nahikoa da Armeria Eskolako ikastaro batean parte hartzea, hura bukatu
ondoren edo bitartean, Urratsbat programa erabili ahal izateko", dio Etxeberriak.
Uni Eibar-Ermuako Urratsbateko arduradun Nekane Fernandez de Arroiabek
ere hori berori azpimarratu du: "Urratsbatek aholkularitza integraleko zerbitzua
eskaintzen dio pertsona ekintzaileari
bere enpresa abian jartzeko prozesuan.
Adina ez da kontutan hartzen dugun
irizpidea, ikastetxeko ikasle edo ikasle
ohi izatea baino. Gure lehen helburua
ekintzailetza ezagutzera ematea da. Gure
ikasleek merkatuan aurkitu ditzaketen
aukera ezberdinak identifika ditzaten,
besteen kontura lan egin edo beraien
enpresa sortzea".
Akonpainamendua
Mutrikuko Institutuko Urratsbateko
arduradun Joseba Solabarrietak, bestalde, programak duen bidelagun izaera
azpimarratu du: "Laguntza guztiak eskaintzen zaizkie, negozioa sortzerako
orduan eta baita sortu ondoren ere, haiekin kontaktuan segitzen baitugu. Gainera, norberaren premiaren arabera antolatzen da guztia". Solabarrietak gaineratu duenez, nekeza da gazteengan ekintzailetza kultura bultzatzea, "denek nahi
baitute funtzionario edo futbolari izan.
Baina garrantzitsua da programa ezagutaraztea, burutik ken dezaten lanerako
aukera bakarra dutela, besteendako lan
egitea. Esplikatzen zaie norberaren kontura lan egiteko aukera ere badagoela".
Meka Lanbide Eskolako Urratsbat programako arduradun Saioa Alberdik, berriz, ezinbestekoa ikusten du ikastetxeetan zerbitzu hori izatea: "Ikastetxean
lanbide bat ikasi eta gaitasun tekniko
eta "soft skills" direlakoetan (zeharkako
gaitasunak) trebatu den ikasle orok,
buruan negozio ideia bat izanez gero,

Iñaki Etxeberria Armeria Eskolako UrratsBat programako arduraduna bulegoan.

berau ekonomikoki bideragarria den edo
ez aztertzeko akonpainamendu zerbitzu
bat eskaintzea ezinbestekoa ikusten
dugu. Bailarako sare-enpresariala ereitea
eta sustatzea da Meka Lanbide Eskolako apustuetako bat".
Jarrera ekintzailea
Dena den, Urratsbat ez dago bakarrik
bideratuta enpresak sortzera. Programa
horren ardura duten eskualdeko irakasleek azpimarratu dute programak berak
eskaintzen duen jakintzak ere baduela
garrantzia.
Mekako Saioa Alberdik jarrera ekintzailea izatearen garrantzia azpimarratu du: "Ezinbestekoa iruditzen zaigu
ikastetxetik pasatzen den ikasle orok
dohai hori garatzea. Horretarako, ekintzailetza landu eta lan aukera gisa aurkezteaz gain, jarrera ekintzailean eta
pentsamendu sortzailean sensibilizatzen
dira ikasleak. Sensibilizazio hori lan
arlorako ezinbestekoa ikusten dugun
arren, bizitza pertsonalerako ere oso
garrantzitsua iruditzen zaigu. Meka
Lanbide Eskolatik pasatzen diren ikasle
orori Urratsbat Programa aurkeztu eta
azaltzen zaio, eta, honez gain, ekintzaile ezberdinak ikastetxera gonbidatzen
ditugu beraien ibilbidea gurekin partekatzera. Oso esperientzia erreal eta politak izaten ohi dira, non ikasleak ekin-

"Laguntza guztiak
eskaintzen zaizkie,
negozioa sortzerako
orduan eta baita sortu
ondoren ere"

tzailetza prozesu erreal batetako oinaze
eta garaipenak zuzenean entzuteko eta
bizitzeko aukera paregabea duelarik".
Ideia bera azpimarratu du Mutrikuko
BHI Institutuko Solabarrietak: "Ekintzailetza lantzen dugu ez bakarrik enpresa
sortzeko, baizik eta eguneroko bizitzan
norberak izateko iniziatiba eta bultzada,
enpresa izaten bukatzen ez bada ere.
Ikasketa prozesu bat delako. Eta ikasten
dute prozedimentu eta kultura enpresariala eta ekintzailetza kultura. Hori
interesgarria da euren bizitzarako".
Gutxieneko jakintza
Hori bai, gomendio modura, Armeria
Eskolako Iñaki Etxeberriak azpimarratu
du enpresa bat sortu aurretik beharrezkoa dela gutxieneko esperientzia izatea
garatu nahi den alor horretan: "Lehenengo ikasi egin behar da, gero lanera
irten, zer dagoen ikusi eta ikasi eta ondoren etorri. Enpresa bat muntatzeko
behar da jakin alor horretan zeintzuk
diren bezeroak, beharrak eta abar. Irauten duten ekintzaileen ezaugarri bat da
ez direla zerotik hasi eta teknikoki bazutela gutxieneko jakintza. Diru poltsatxo bat ere beharrezkoa da, inbertsioa
egin behar izaten delako eta beste ezaugarri bat da gustuko zerbait egitea, horrek balio erantsia dauka".
Bat egiten du ideia horrekin Mekako
ordezkariak ere. "Ekintzaile on batek,
batez ere, ezaugarri eta baldintza zehatz
batzuk izatea eskatzen ditu (arriskuak
bereganatzeko ausardia, arazoen ebazpenareko trebezia, komunikatzeko erraztasuna, ...), ez adin zehatz bat. Hala ere,
ez da ohikoena 18 urtetik beherakoa den
ikasle bat ekintzailetza ideia batekin
bertaratzea".
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Enpresa bat sortzeko bidelagun
URRATSBAT PROGRAMA

UNI Eibar-Ermua zentroan Lanbide
Heziketako hainbat ziklo eskaintzen
dituzte. Informatikarekin, merkataritzarekin, administrazioarekin eta gorputz
eta kirol jarduerekin zerikusia duten
zikloak dira eta ikasleak lanerako prestatzen laguntzen dituzte. Lan mundura
eman beharreko jauzia, ostera, ez da
beti erraza izaten eta, aukera faltan,
ikasle batzuek euren kabuz ekitea erabakitzen dute.
Ekintzaileek euren asmoak errealitate bihurtu ahal izateko jarraitu behar
duten bidea bihurgunez josita dago.
Aurrean jartzen zaizkien oztopoak gainditu ahal izateko, Urratsbat programa
UNI Eibar-Ermua ikastetxean ikasten
diharduten edo ikasi dutenen bidelaguna da. Proiektua 2006/2007 ikasturtean
jarri zuten martxan UNI Eibar-Ermuan

Carmelo Oyarzabalen ekimenez eta
harrezkero ekintzaileek 17 enpresa sortu dituzte.
Baliabideak eta sarea
Ideia on bat edukitzeaz gain, ekintzaileek zenbait baliabide behar dituzte
euren proiektuak garatu ahal izateko.
Normala denez, gehienek zerotik ekiten
dute, eta, beharrak asetu ahal izateko,
Urratsbat programan sartzen direnek
UNI Eibar-Ermuako instalazioak eta
ekipamenduak erabiltzeko aukera izaten dute.
Ekintzaileek, gainera, une bakoitzean
behar duten aholkularitza jasotzen dute
bere ibilbidearen lehen urtean. “Horrela, lan-munduan sartzera animatzen
dira, beren negozio-unitatea sortuz”,
diote UNI Eibar-Ermuakoek.

Urratsbat programa Hego Euskal Herriko hainbat zentrotan eskaintzen dute
eta EAEn 321 enpresa sortu dira orain
arte. Horrela, bertan parte hartzen duten Lanbide Heziketako zentroek eta
sortutako enpresek Urratsbat sarea
osatzen dute, urratsbatsarea.eus webgunean ikusi daitekeen bezala. Euskadiko ekintzaileentzako erreferentzia
bihurtzea da sarearen erronka. Horretarako, bi helburu nagusi ditu: enpresen
emaitzen kontua hobetzea eta Urratsbat
programaren espirituari eustea.
Programaren inguruan informazio
gehiago eskuratu nahi izanez gero, info@
urratsbatsarea.eus helbidera idatzi daiteke edo, bestela, UNI Eibar-Ermuan
programaren arduraduna den Nekane
Arroiaberekin harremanetan jarri (943
899 211 - urratsbat@uni.eus).
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"Urratsbaten papera
berebizikoa izan da
ekiteko orduan"
OIHANE GARITAGOITIA ETA SONIA AMIAMA SUSTRAI

Eibarren dagoen Sustrai ongizate zentroak
Urratsbat programaren laguntza jaso
zuen proiektua aurrera ateratzeko. “Osotasunean pertsona bat lantzeko lekua
da Sustrai”, Oihanek eta Soniak esan
digutenaren arabera. Hau da, gorputza
barrutik eta kanpotik zaintzeko aukera
ematen dute. Horrela, nutrizio-hezkuntza, kobido masajea eta psikoterapia
zerbitzuak eskaintzen dituzte.
Gorputza barrutik eta kanpotik zaintzeko zerbitzuak eskaintzen dituzue.
Adin guztietako pertsonei zuzenduta
daude?
SONIA: Bai eta horrez gain, psikologia
arloan gero eta eskaera gehiago ari gara
ikusten, batez ere soziohezkuntzaren
arloan, eta zerbitzu hau ematen hasiko
gara seguruenik.
OIHANE: Familiekin interbentzioak egiten hasi gara. Psikologiako kasu asko
ditugu: umeak, familiak, nerabeak, banaketa-prozesuak...
SONIA: Bestetik, hemen erabiltzen ditugun produktuak saldu ere egiten ditugu. Osasuna zaintzeko produktuak
dira, toxikorik gabekoak eta biodegradagarriak. Zuk erabiltzen duzuna ona
bada, naturarentzat ona da, eta alderantziz.
Nola sortu zen Sustrai martxan jartzeko ideia?
SONIA: Oihane ezagutu baino lehen,
buruan bueltaka nuen horrelako proiektu bat sortzeko ideia eta, justu, Oihane
agertu zen. Bera psikologoa da eta horrek
proiektua biribiltzen zuen.
OIHANE: Soniak, ostera, Gizarte Langile
bezala egin izan du lan, gorputza kanpotik zaintzeko tratamendu naturalak
ematen ditu eta, horrela, bakoitzak bere
ekarpenak eginez, zerbitzu integrala
eskaintzeko aukera ikusi genuen.
Ideia edukitzetik proiektua martxan
jarri arte, nolako pausoak eman behar
izan dituzue?
SONIA: Bide horretan pixka bat bakarrik
sentitu gara. Ni eszedentzian nengoenez

Oihane eta Sonia. SUSTRAI

eta Oihane beste lan batetan, ez genuen
dirulaguntzarik jasotzeko aukerarik izan.
OIHANE: Ekonomikoki laguntza gutxi
jaso dugu.
Egoera horretan, nola egin ahal izan
duzue aurrera?
SONIA: Urratsbaten papera berebizikoa
izan da eta, noski, baita jaso dugun aholkularitza zerbitzua ere.
OIHANE: Nahiz eta langabezian ez egon,
ekintzaileentzako formakuntza jasotzeko aukera izan dut Urratsbati esker:
proiektu bat nondik hasten den ikusi,
proiektu ekonomikoa nola egin... Egiten
ari ginena ondo zegoen ala ez jakiteko
balio izan digu.
Nola egin zenuten bat Urratsbat programarekin?
OIHANE: UNIk bertako ikasleen eta ikasle ohien eskura jartzen duen programa
da Urratsbat. Nik batxilergoa egin nuen
han eta horregatik izan dut programan
parte hartzeko aukera. Edozein laguntza
ondo zetorkigun sasoi hartan.
Zein pauso jarraitu dituzue Urratsbaten
barruan?
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OIHANE: Hasieran, proiektua zein egoeratan zegoen aztertu zuten eta, horren
arabera, bidea egiten hasi ginen, gure
beharretara egokituz. Gainera, Urratsbatek ekintzaileentzako plataforma bat
du eta saretzeko balio izan zigun. UNIko
koordinatzailearekin etengabe egon gara
harremanetan eta gure proiektuarentzat
lagungarriak izan daitezkeen gauzen
berri eman digu: dirulaguntzak, formakuntza, kanpo-harremanak, hedapena...
Zein izan da bidean aurkitu duzuen
zailtasunik handiena?
SONIA: Bezero berriak sortzea. Horretarako, ahoz aho eta sare sozialen (Google,
Instagram...) bitartez eman dugu gure
proiektuaren berri.
OIHANE: Hala ere, zaila da zentroan egin
beharreko lana egiteaz gain sare sozialak kudeatzea, denbora behar da eta
lanketa egokia eskatzen du. Ahoz ahokoak
ondo funtzionatu digu.
Orain dela urtebete jarri zenuten martxan Sustrai. Zer sentitu zenuten?
OIHANE: Oraindik bertigo pixka bat
dugula esango nuke. Hasieran proiektua
modu batean definitu arren, beti gabiltza hobetzeko asmoz. Beraz, erabakiak
hartzeko orduan beti dugu zalantza hau:
Ondo egiten ari gara, ala ez?
SONIA: Inoiz ezin zara lasaitu, beti egon
behar zara hurrengo pausoan pentsatzen.
Adibidez, aipatutako soziohezkuntza
proiektua martxan jartzeko, lan asko
egin dugu aurretik.
OIHANE: Ideia berriak eduki arren, gure
esentzia ez galtzen saiatzen gara. Beraz,
behar berriei egokituko gara gure oinarriak galdu barik.
Nolakoa izan da Sustrairen hasierako
urtea?
SONIA: Orain ari gara ikusten urtebeteko lanaren fruitua. Hasieratik esan ziguten urtebete inguru itxaron beharko
genuela lehen bezeroak egiteko eta
horrela izan da. Aurrera egiteko gogo
askorekin gaude.
Urratsbat bidelagun duzue oraindik?
OIHANE: Eurekin harremanetan jarraitzen
dugu. Guretzat probetxugarriak izan
daitezkeen gauzen berri ematen jarraitzen dute eta eskertzen da. Laguntza
hori eduki barik zaila da gauza batzuen
berri izatea.

"Hasieran, proiektua zein
egoeratan zegoen aztertu
zuten eta, horren arabera,
bidea egiten hasi ginen,
gure beharretara
egokituz"
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"Gure helburuetako
bat ekintzaile gehiago
gerturatzea da, eta
horretan dihardugu"
LEIRE BERASALUZE EKINGUNE ELKARTEKO PRESIDENTEA
Leire Berasaluze.

Hainbat jardueratako 32 ekintzailek
(Arrasaten dago bat eta Debabarrenean
gainontzekoak) osatzen duten Ekingune
elkarteak 10. urtemuga du aurten. Iaztik
lehendakari karguan diharduen Leire
Berasaluze Amuategi eibartarrak eman
digu elkartearen jardunaren berri.
Ekintzaileen arteko lankidetza eta
sustapenerako elkartea da zuena. Nola
egiten duzue lan lerro nagusi horietan?
Elkartekide guztiok gara ekintzaile; batzuk beharrak bultzatuta, beste batzuk
beren ametsetako ideia martxan jarri
nahiari jarraiki. Kideetako batzuk urte
nahikotxo daramatzagu ekin genionetik,
edo ekiten hasi ginenetik, eta gure betebeharra hasiberriei laguntzea da, haien
lana sustatzea.
Askotan elkarrekin egiten dugu lan,
proiektu beraren atal guztiak kideen
artean estaliz. Gainera, gure bezero
batek elkartekide baten zerbitzuen beharra izanez gero, kontaktuan jartzen ditugu.
Halaber, guretzat oso garrantzitsua
da networking-ak egitea, beste elkarte
batzuekin, edo nahi duen autonomo edo
enpresari ateak ireki eta norbere produktua edo zerbitzua ezagutzera eman
eta sinergiak lortzea. Berriz ere hasi gara
halako bilerak egiten eta espero dugu
pandemia aurreko mailara itzultzea.
Zer baliabide eskaintzen diezue ekintzaileei?
Ekitea polita izan daiteke, baina baita
nekeza ere. Gure xedea ekiten duzunean
erorikoen aurkako “sare” hori ehuntzen
laguntzea da. Baliteke zure ideia ona
izatea, baina beste hainbat gauza behar
izaten dira. Laguntzak egoten dira ekiteko, baina behin enpresa martxan, nola
lortu lehen bezeroa, nola egin aurre
ziurgabetasunari, nola saldu? “Soft
skills” deritzen gaitasunak ere faltan
izaten ditugu askotan. Horietan treba-

tzeko baliabideak ematen ditugu, eta
horiekin lotutako ekitaldiak antolatzen
ditugu.
Askotariko ekimenak egiten ditu Ekingunek. Zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Batetik, AurreraEkin proiektua, ekin
aurretik, gure burua aztertu eta ekitea
egokia den ala ez, edo zein gaitasun
hobetu beharko ditugun eta horiek nola
landu hausnartzen laguntzen duena.
Bestetik, OnEkin negozio-ideien lehiaketa dugu; gaur egun enpresa sendoak
diren askok irabazi dute OnEkin saria:
Arkigreen, Fixme, Kaxa, Eibarrooms,
ScrapAd…
Horiez gain, Hamarretakoak Ekingunerekin egiten ditugu hilero, ekintzaile
gisa interesatzen zaizkigun gaiei buruzko hitzaldi baten ondoren, hamarretakoan
networking-a eginez. Eta Marketing Day
eguna, emakume ekintzaileei zuzendutako Womenekin, Fuck-up Day delakoa
(porrotak beste modu batean ikusteko)
edo GabonEkin eguna (gabon bazkariarekin) ere baditugu. Adituak eta esperientziadunak gonbidatzen ditugu horietara.
Ekintzaile gisa, zein dira aurre egin
behar izaten zaien zailtasun nagusiak?
Betidanik izan da arazoa lehenengo
bezeroak lortzea; esperientziarik ez baduzu, bezerorik izan ez baduzu, zaila
izaten da jendeak zugan sinestea. Enpresa handien ondoan, gehienbat. Gaitasun edo trebezia batzuk ere garatu

"Ekitea polita izan
daiteke, baina baita
nekeza ere. Gure xedea
bide horretan laguntzea
da"

behar izaten dira: likidezia falta, nola
aurkeztu zure burua besteen aurrean,
nola saldu zure produktua… zalantzaz
betetako bidea da.
Eta onurak edo abantailak?
Uste dut bakoitzak bere esperientziaren
arabera erantzungo diola galdera honi.
Nire kasuan, aukera eman dit proiektu
desberdinak aurrera ateratzeko eta nolabaiteko malgutasuna izateko nire bizitzan; lorpenak ere gehiago ospatzen
dituzu. Hogei bat urte daramatzat itzulpengintzaren munduan; zazpi urte dira
Sare Translations sortu nuela, eta aurten
Sare Contents eratu dugu, itzultzeaz
gain edukiak sortzeko.
Bizimodu bat da ekintzaile izatea, abentura. Nik ez dut nire burua ikusten zortzi orduz makina baten aurrean “jo eta
su” egunez egun. Erronkak behar ditut.
Nola dago ekintzailetza eskualdean?
Osasuntsu dago sektorea?
Ez da une ona, baina besteentzat lanean
dihardutenentzat ere ez, ezta? Zalantzaz
beteta dugu etorkizuna, denok. Gure
helburuetako bat ekintzaile gehiago
gerturatzea da, eta horretan dihardugu.
Hamar urte betetzen ditu Ekingunek.
Nola irudikatzen duzue elkartea hemendik hamar urtera?
Ekintzaile guztiok bezala, aurrera ateratzeko borrokan jarraituko dugu. Gu
geu ekintzaileak gara eta denon onerako da eskualdearen enpresa-egoera eta,
oro har, egoera ekonomikoa sendoa
izatea. Beraz, beren enpresa edo proiektua martxan jarri dutenei edo jartzera
doazenei eskua luzatu nahi diegu elkarrekin urrunago iristen laguntzeko.
Urteurrena ospatzeko ekimen berezirik egingo duzue?
Bai, urte berezia izango da. OnEkin sariak
bereziak izango dira, bazkideentzat ere
ekintza bereziren bat prestatuko dugu…
Gonbidatuta zaudete.
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Emakumeak lan munduan barneratzeko
EMEKIN EGITASMOA

2007an jarri zuten martxan Emekin
programa Foru Aldundiak, Aspegi elkarteak (Emakume Profesional eta Enpresarien Gipuzkoako Elkartea) eta Laboral
Kutxak, Europako Gizarte Funtsak %
50ean finantzatuta. 15 urte beteko ditu
aurten programa honek. Programa honen
atzean hainbat aholkulari ere badaude,
emakumeei lan mundurako ibilbidean
laguntzeko, eta horietako bat da Eibarko Somos Asesores enpresa. Bertako
Jaione Moreno hasiera-hasieratik inplikatu zen Emekin programan, eta berak
eman dizkigu egitasmoari buruzko azalpenak.
Emakumeak gero eta gehiago barneratzen dira lan munduan, baina hala ere,
gizonezkoen aldean asko dira oraindik
etxean geratzen diren emakumeak. Kontziliazioa eta zaintza emakumeen ardurak dira gaur-gaurkoz, eta egoera hori
apur bat irauli nahian dabiltza erakundeak.
2007an, esaterako, Emekin programa
jarri zuten martxan. Negozio ideia bat
duten emakumeei zuzendutako programa da, eta, bere helburua da Gipuzkoan
enplegua sortzea, emakumeek martxan
jarritako enpresa proiektuak bultzatuz.
Honenbestez, enpresa proiektu bat duten eta hura abiarazi nahi duten emakume guztiak izan daitezke programaren
onuradun. 35 urtetik gorako emakumeei
zerbitzua emateko asmoz jaio zen Emekin, eragileek ikusi zutelako garai hartan
adin horretatik gorako emakume asko
zeudela etxean, eta lan munduan eskulana behar zela. Behar horri erantzuteko,
emakume horiek etxetik atera eta lan
mundura erakarri behar zirela ikusi zuten. 2007tik 2013ra arteko egitasmoa
zen hasieran, baina emaitza "onak" ikusita, egitasmoarekin jarraitzea erabaki
zuten. Gaur egun martxan dago oraindik,
eta gainera, emakume ekintzaile guztiak
hartzen ditu orain, adina kontuan hartu
gabe.
1.189 lanpostu berri
Jaione Moreno Somos Asesores aholkularitzako kidea da, eta sorreratik egon
da Emekin egitasmoari oso lotuta. Hasierako etapa hartan hogei aholkulari
homologatu zeuden programa honi lotuta, baina gaur egun gehiago dira. Morenok hainbat prestakuntza saio egin

zituen emakumeei lagundu ahal izateko,
eta azaldu duenez, urte hauetan emakume askori eman die zerbitzua. Enpresa
"asko" jarri dituzte martxan Debabarrenean Emekin programari esker: Ile-apaindegiak, online bidezko salmenta plataformak, tabernak, okindegi-gozotegiak,
edergintza zentroak... Lehen hamarkadako (2007-2017) datuen arabera 1.591
emakume prestatu dituzte Emekin programaren barruan ekintzailetzarako
trebetasunetan; 849 enpresa berri abiatu dituzte, eta 1.189 lanpostu berri sortu dira. Hamar urte horietan sortutako
enpresen artetik % 55,59 zerbitzuen
sektorean ari dira, % 35,55 merkataritzan,
eta % 8,86 ostalaritzan. Enpresa berrien
kokalekuari begiratuta, emakumezko
ekintzaile gehien Donostialdean daude
(% 38,08). Debabarrenean, enpresen %
4 sortu dira, Foru Aldundiak emandako
datuen arabera. Jaione Morenori egitasmo "ona" iruditzen zaio Emekin.
50 orduko aholkularitza
Emekinen barruan hiru ahokularitza
zerbitzu eskaintzen dira: hasierako orientazioa, erabakitzeko laguntza eta jarraipena. Lehenengo fasean 25 orduko aholkularitza zerbitzua eskaintzen dute, eta
horren barruan, bideragarritasun plana
egiten da: "Bideragarritasun plana egitea
ez da erraza izaten, gehienetan salmenta kopurua estimazio bat izaten delako,
eta plan hori ondo egitea oso garrantzitsua da". Bideragarritasun planean kostu eta sarrerak kalkulatu behar dira:

"Hamar urtean 849 enpresa
berri jarri dituzte martxan
Gipuzkoan Emekin
egitasmoari esker"

begiratu behar da inguruan dagoen
konpetentzia, baita ere egunero enpresa horren pertsiana altxatzeak duen
kostua... "Bideragarritasun plan on bat
da enpresa berri baten oinarria". Hasierako fase horren ondoren, eta bideragarritasun plana eginda dagoenean, beste
25 orduko aholkularitza zerbitzua eskaintzen zaio ekintzaileari, burokrazia
fiskalarekin laguntzeko. "25 ordu ez da
asko, baina uste baino gehiagorako ematen du". Azkenik, enpresa horiei jarraipena ere egiten zaie.
Ekintzailea izatea beti da "interesgarria",
baina gaur egun egoera ez da erraza:
"Garai batean enpresa bat martxan jarri
eta ia beti ondo joaten zen, baina gaur
egun ez da horrela izaten". Hala ere,
emakumeentzako bereziki ekintzaile
izatea eta negozio propioa martxan
jartzea irtenbide ona dela uste du Morenok. Ekintzaile izateak ideia bat eduki eta hori gauzatzea dakar berarekin,
eta horrek baditu bere arriskuak ere,
baina gehiago dira onurak, eragozpenak
baino: "Ekintzaile izateak esan nahi du
ideia horrekin pentsatzen egotea etengabe, baita lan jarduna amaitu ostean
ere". Zailtasun eta arrisku guztiak kontuan
hartuta ere, ekintzaile izatea lan munduan
barneratzeko aukera interesgarria da.

Kontaktua
Emakumea bazara eta Gipuzkoan
zure enpresa ideia martxan jarri
nahi baduzu, hona hemen Emekin
egitasmoarekin harremanetan
jartzeko bideak:
• emekin@gipuzkoa.eus
• Doako telefonoa: 900 701 132
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"Negozio motaren
arabera, errazagoa edo
zailagoa da ekintzaile
izatea; orain egoera zaila
bizi dugu"

za guztiak moduan, argi izan behar da,
baina argi baldin baduzu, pausoa eman
egin behar da.
Izan zenuen aholkularitzaren bat?
Ez. Nik nire kabuz egin nuen dena, Onarrekin (senarra) batera.
Eta bestelako laguntzaren bat izan
zenuen?
Artzain Eskolan lagundu zidaten. Umea
motxilan hartu eta hara joan nintzen
nire ideiarekin. Han esan zidaten oso
argi nuela zer nahi nuen eta Batisekin
hasi nintzen bideragarritasuna aztertzen.

Zer esango zenieke ekintzaile izatea
burutik pasatu baina pausoa ematera
ausartzen ez diren horiei?
Egia esan, orain urte batzuk esango
niekeen nahi dutena egiteko eta aurrera jarraitzeko. Baina egia da bizi garen
gizarte honetan zaila dagoela egoera.
Beste balore mota eta eros ohitura batzuk
daude. Negozio motaren arabera, errazagoa edo zailagoa izan daiteke.
Erosoagoa da beste norbaitendako lan
egitea?
Gaur egun badirudi baietz, baina ez nik
hori sinisten dudalako baizik eta jasan
behar dugun burokraziak eta agintariek
oso konplikatua egiten dutelako ekintzaileon jarduna. Niri berdin zait 16 ordu
lan egin, txarren burokrazia kontuak
daramatzat. Benetan gustuko dut egiten
dudana baina penagarria da horren informazio gutxirekin kudeatzea nekazaritza mundua eta gauzak erabakitzea
gurekin batzarrak egin barik.
Hala ere, erabakia hartu zenuenetik 9
urte pasata, esango nuke ez zarela
damutzen batere…
Ez. Nire familia, seme-alabak nik haztea
eta haiei erakustea eguzkiarekiko, naturarekiko, lurrarekiko eta animaliekiko
maitasuna oso garrantzitsua iruditzen
zait. Dena den, ni pozik nago baina oinak
lurrean izan behar dira eta egoera ez da
batere erraza. Ni pozik nago gauzak
poliki-poliki egin ditudalako.
Gainera, emakumea zara; horrek ekarri dizu eragozpenik?
Ni hasi nintzenean, lehen ikasturtean
dena ziren gizonak, ahuntzaingintzan.
Baina nire kasuan ez naiz gutxiago sentitu eta ez naute okerrago tratatu. Gainera, gaur egun ni naiz elkarteko presidente. Ahuntzai du izena elkarteak.
Besterik gaineratu nahi baduzu…
Nahiko nuke jendea kontzientziatzea
lehen sektorearekin. Oso garrantzitsua
da zer jaten dugun, jaten duguna gara.

"Gauza askorekin kezka
handia nuen, baina
askotan hobeto da ez
pentsatzea, bestela ez
duzulako aurrera egingo"

"Hasi nintzenean denak
ziren gizonak, baina ez
naiz gutxiago sentitu eta
ez naute okerrago
tratatu"

Nagore Martin Landaola sariarekin.

"Ni pozik nago baina
oinak lurrean izan
behar dira eta egoera ez
da batere erraza"
NAGORE MARTIN LEHEN SEKTOREKO EKINTZAILEA

V. Landaola Sarien baitan, aurten, Emakumeak Landa Eremuan saria Nagore
Martini eman diote. Ahuntzaina da Martin eta haien esnearekin Egotzako gazta
ekoizten du, Soraluzen. Kaletik landa
eremura joan den emakumezko ekintzailea da Nagore Martin.
Pozik sariarekin?
Bai. Oso pozik.
Zu saridun aukeratzeko baloratu dute
baserriarekin loturarik izan ez arren,
kemena izan zenuela hirigunetik baserrira joan eta abeltzaintza eta gaztagintza ogibide bihurtzeko. Zure ustez
kemen handia behar da?
Bai. Gauza askorekin kezka handia nuen:
jakitea ea produktua salduko duzun,
zelako inbertsiotan sartuko zaren… Baina askotan, hobeto da ez pentsatzea,
bestela ez duzulako aurrera egingo.
Zelan erabaki zenuen aurrera egitea?
Banekien hau nahi nuela, oso gustuko
dut bizimodu mota hau. Bizitzako gau-
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Ines Lejardi,
gatazkaren
lekuko Moskun
2019ko urtarriletik bizi da Ines Lejardi
ermuarra Moskun. Bertatik, gero eta
bortitzagoa den Ukraina eta Errusiaren
arteko gatazka gertutik ikusten ari da, eta
lerrootan egungo egoera aztertu du.

“

Hiria triste dago, eta
errusiarrak triste,
pattal eta lotsatuta".
Hitz hauekin hasten da
Ines Lejardi ermuarraren kontaketa. Hiru urte daramatza
Errusiako hiriburuan, eta hango
gizartea ondo ezagutzen du.
Inesen esanetan, errusiarrek
uste dute euren irudia atzerrian ez dela ona, eta gazteek,

Autos AMEDI
Zearreko buelta eraikina 3, L8 pab.
Telefonoa 943 17 04 14
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batez ere unibertsitatera joan
direnek, ez dute nahi Putin presidente bezala: "Hau izan da azken tanta edalontziak gainezka
egiteko eta atzerrian lotsagarri
agertzeko", esan du Lejardik.
Hori dela-eta, noizbehinka,
errusiarrak gerturatzen zaizkio
herrialdearen izenean barkamena eskatzeko. Izan ere ezer
gutxi gehiago egin dezakete,

Ines Lejardi, Kareliako Solovetsky irlan.

ezin dutelako sistema horren
kontra egin: manifestazioak
galarazita daude, sare sozialak
kontrolatuta (gaur egun Facebook eta Instagram blokeatuta
ere), telebista ere gobernuaren kontrolpean… Telegram
da kontrolatu ezin dezaketen
plataforma bakarra, askotan
saiatu diren arren, eta haren
bitartez antolatzen dira gobernuaren kontra daudenak.
Inesek argitu duenez, hiri
handietan gobernua eta he-

rria oso urrun daude, "ura eta
olioa bezala", baina badaude
herri txikietan bizi direnak ere,
egiteko gutxi dutenak, eta telebista bakarrik ikusten dutenak, inolako espiritu kritikorik
gabe. "Nabarmena da 1985ean
Perestroika mugimendua martxan jarri zenetik, Errusiako
ekonomia oso ezegonkorra izan
dela, eta Putinek egoera apur
bat egonkortu du. Batzuentzat
hori nahikoa da presidenteari
babesa emateko".
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Gerraren hasiera
Inesek azaldu duenez, Putinek
Donbassko herri errepubliken
independentzia aitortu zuenean otsailaren hasieran, susmo txarrak hasi ziren. Izan ere,
urte batzuk lehenago Krimean
ere estrategia berdina erabili
zuen. "Kontuan izan behar da
bi gatazka hauetan NATO sartu
dela tartean, eta NATO ez da
salbatzailea, ez Ameriketako
Estatu Batuak ez Europar Batasuna ere ez. Maila ezberdinetan, baina niretzako guztiak
dira okerrak. Alde baten eta
bestearen arteko ezberdintasuna da Putinek argi eta garbi
hitz egiten duela; besteak,
aldiz, azpijokoan ibiltzen dira. Gatazka honetan interes
politiko eta ekonomiko asko
daude (aipagarrienak gasa eta
petrolioa), gerra geopolitikoa
da, eta ez alde bati ez besteari
ez zaio jendea axola. Nire ustez Ukraina zehar-kaltea da",
esan du.
Gerraren amaiera gertu ikusten duen? Inesek barkamena
aipatzen du: "Errusian barkamenaz hitz egiten da. Noraino
barkatuko dio gizarteak Putini?
AEBetatik babesteko etxeak
suntsitzea baliteke hain larria
ez izatea. Pertsonak hiltzea
bai, ordea, eta Putin oso jende
Ermuarra San Petersburgora begira.

gutxi hiltzen ari da, hain justu
horregatik. Putin ez da ergela,
eta errusiarrek diote gerra eten
egingo duela ikusten duenean
herriak ez diola barkatuko.
Baina non dago marra gorri
hori? Oso muga zehatza da,
berak aurrez ezarrita duena,
aldi berean gerra irabazi eta
Alexei Navalnyk baino jarraitzaile gehiago izaten jarraitu
behar duelako".

Bizitza Errusian
Ines seguru sentitzen da Moskun, eta ez du uste beste
herrialdeek Errusia militarki
erasotuko dutenik, baina onartu du blokeo ekonomikoaren
eragina nabaritzen dela dagoeneko, eta horrek hondamendia
ekarriko duela. Errusia SWIFT
sistematik kanporatuta izan
denetik (nazioarteko transferentziak egiteko sistematik,
alegia), atzerriko enpresak
alde egiten hasi dira, ezin dutelako dirua Errusiatik atera,
azaldu du Lejardik. Hirurehun
marka baino gehiagok alde egin
dute dagoeneko (Johnson &
Johnson, Procter & Gamble,
Nike, Apple, Microsoft, CocaCola, Inditex, H&M, Ikea…),
eta herritarrak langabeziaren
eta hornidurarik ezaren beldur
dira. "Nik ez dut uste janari

"Blokeo ekonomikoaren eragina
nabaria da dagoeneko, eta hori
Errusiaren hondamendia izango da"
falta egongo denik. Izan ere,
Krimeako gatazkaren ondorioz
(2014an) muga-zergak ezarri
zitzaizkion Errusiari, eta gobernuak nekazaritzaren erreforma
jarri zuen martxan. Horri esker, herrialde autosufizientea
da fruta, barazki eta zerealei
dagokienez, besteak beste.
Litekeena da beste produktu
batzuen falta izatea, edo haien
prezioa asko igotzea: garbiketa produktuak, konpresak,
tanpoiak, pardelak…".
Baina hori gutxienekoa da.
Inesek azaldu duenez, Bigarren
Mundu Gerran Sobietar Batasuna "hutsik" geratu zen. Hildako
gehien izan zituen herrialdea
izan zen: 9.300.000 militar eta
23.100.000 zibil, eta nagusienek pairamenerako ahalmen
handia dute ordutik, ez delako
lehen aldia supermerkatuetako
apalak hutsik daudela.

Testuinguru bera
2019an heldu zen Ines Moskura, bi urteko "Basque trade
and Investment” beka batekin, baina bukatutakoan bertako beka baterako hautatu
zuten: россотрудничество.
Hiru urterako zeregina dauka
bertan, "oso interesgarria", eta
Errusia-Ukraina gatazkak ez
du ermuarra gurera ekarriko.
"Unibertsitatean ikasten dut,
beka batekin nago, errusiera
ikasten ari naiz, gaztelerazko
klaseak ematen ditut… Nire
testuingurua ez da aldatu.
Ez dit eragiten multinazional
handiek hemendik alde egin

izanak. Ezta sare sozialik ez
izateak, azkenaldian eskatu
ez ditudan iritziak jasotzen ari
bainaiz bide horretatik, gehienetan negatiboak. Pentsamendu kritikoa daukat, informatuta
nago, eta ez naiz memelo bat.
Bertan zaudetenok input bat
jasotzen duzue, eta nik beste
bat; baina ez zuena ez nirea ez
dira egia absolutuak. Sinplifikatutako errealitateak azaltzen
dizkigute alienatzeko asmoarekin, baina gatazka ez da hain
sinplea, mila ñabardura ditu”.
Bitartean, kazetari asko
Errusiatik kanpo joan dira
errepresalien beldur direlako. Estoniara, Letoniara edo
Lituaniara joan dira gehienak,
Errusiatik kanpo egoteko, baina gatazkatik gertu, azaldu du
ermuarrak. Langile asko joan
dira ere, aurreikusi dutelako euren erosteko ahalmena
izugarri jaitsiko dela. Azkenik, herritar arrunt askok ere
Georgiara, Armeniara edota
Azerbaijanera alde egin dute, gudaren beldur direlako.
“Iritzi guztiak errespetatzen
ditut, baina ni lasai nago, eta
gurasoak ere bai, hori da garrantzitsuena. Pena ematen dit
pandemia dela-eta ezin izan
naizelako bisitan bueltatu bi
urteetan, eta gaur egun ere ez
dakit noiz bueltatu ahal izango naizen. Hala ere, orain ez
naiz joango, oraindik baditut
gauza asko egiteko Moskun”,
aitortu du.
Dorleta Vidal

KARABIXA KAFETEGIA
Egunero 8:30etik aurrera zabalik
Drogetenitturri, 309 zk.
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Asier Unanue, eskaladako irakaslea:

"Eskaladarekiko
interesa piztu nahi
nuke Ermuan"
Asier Unanue orain dela 6 hilabete
hasi zen eskaladako kurtsoak ematen
Betiondoko kiroldegian. 22 urte zituela
murgildu zen mundu honetan, 3 lagunekin
batera, eta ordutik hamaika lekutan egon
da eskalatzen, esperientzia berriak biziz
eta toki berriak ezagutuz.
- Bizitzan zehar, zenbat kiroletan aritu zara?
Txikitan ez genuen gaur egun
beste aukera, eta esku pilotan
eta futbolean aritu naiz batez
ere. Horrez gain, gurasoekin
joaten nintzen mendira asteburuetan: Piriniotara, Europako mendietara…
- Noiz hasi zinen eskalatzen?
22 urterekin. Orduan ez zegoen
rokodromorik, eta Atxartera
(Abadiño) joaten ginen. Duela
12 urte Ermuko rokodromoa
egin zuten, eta gaur egun halako asko daude. Horiei esker
eskalada praktikatzeko aukera
gehiago daude, eta umeak ere
txikitatik hasi daitezke probatzen.
- Probatu zenuenetik, gustukoa izan duzu?
Hasieratik guztiz lotuta sentitu nintzen kirol honetara, eta
horren inguruan sortzen den
giroa oso berezia da: furgoneta hartu, lagunekin asteburua
kanpoan eman, leku eta jende
berria ezagutu……

Drogetenitturri, 309 zk.

- Inolako formakuntzarik jaso
duzu?
Ez, nahiko autodidakta izan
naiz. Lagunekin batu eta bakoitzaren ekarpenetatik abiatuta
ikasten joan ginen. Gainera, 25
urte nituenean arroila-jaitsierako gidari titulua atera nuen,
eta bertan eskaladako teknikak
ikasi nituen.
- Zeintzuk dira kirol honetan
hasteko jarraibideak?
Eskaladaren munduan modalitate desberdinak daude. Alde
batetik boulder dago: rokodromoetan egiten da eta ez
du sokarik behar. Beste aldetik
soka-eskalada dugu: mendian
egiten da, altuera txikietara.
Kirol hau edonork praktika dezake, norberak bere gaitasunetara egokituz. Horrez gain,
gomendatzen dut oinarrizkoa
den formazioa jasotzea, mugimenduak segurtasunez egiten
ikasteko.
- Zergatik erabaki zenuen
eskalada klaseak ematen
hastea?

Beti izan dut gustuko interesa
duen jendeari nik dakidana irakastea, eta gustatuko litzaidake kirol honekiko interesa
piztea Ermuan.
- Nola antolatzen dituzu klaseak?
Hiru talde ditut, adinaren arabera banatuta. Bospasei urteko
umeekin jolasak eta trebetasunak lantzen ditut: asko hobetu
dute! 8 eta 12 urte bitarteko
gaztetxoekin korapiloak eta
konfiantza lantzen dugu ariketa ezberdinen bitartez. Azkenik, nagusien taldeak maila
altua du teknikoki, esango nuke
ia soberan nagoela!
- Zeintzuk dira kirol honen
arriskuak?
Boulderetan bihurdurak ematen dira gehien, baina ez da
ohikoa. Soka modalitatean, aldiz, kirol eskalada eta largoak
daude. Largoetan 100 metrotik
200 metrora arteko hormak
igotzen dira, eta oso gogorra
da. Bai batean bai bestean,
sokaren erabilpena menpera-

tzea eta gehiegizko konfiantza
ez izatea dira kontuan hartu
beharreko arriskuak.
- Zein material behar da eskalada praktikatzeko?
Eskalatzeko oinetakoak behar
dira (paretan hobeto eusteko
balio duten zapatila finak), eta
magnesioa, izerdiarekin eskuak
ez labantzeko erabiltzen den
hautsa.
- Zein izan da eskaladak eman
dizun esperientziarik onena?
Eskaladarekin batera datorren
guztia eta egindako bidaiak
dira oroitzapen onenak.
- Eta gogorrena?
Lagunekin Fuerteventurara
joan nintzen behin, Vinamar
mendiaren ipar aurpegia eskalatzera, eta espero ez genuen
izotz kapa batekin egin genuen
topo. Blokeatuta geratu ginen,
ez nuen handik irteteko esperantzarik. Azkenean, 16 ordu
zintzilik pasatu ondoren, helikoptero bat etorri zen gure bila.
Eneko López
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San Pelayo ikastetxea

Inauteriak ospatu genituen
Aurten, COVID-19ak sortutako pandemiari aurre egiteko neurriak errespetatuz,
inauteriak ospatu ditugu San Pelayo Ikastetxean. Bi egunetan burutu genituen: Oilar
eguna (otsailak 24) eta Astearte Handia (martxoak 1). Oilar Eguna herriko plazan
egin ez zenez, gure kabuz egitea erabaki genuen. Arratsaldean, Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6. mailara bitarteko ikasleak etxetik etorri ziren mozorrotuta,
eta Oilar Eguneko ekitaldia (oilarrarekin batera) birsortu izan genuen, oilarra
harrapatu zutenei oparitxo bat emanez. Asteartean, ordea, Haur Hezkuntzako
eta Lehen Hezkuntzako ikasleek desfile bat egin zuten mailaka, musikarekin eta
dantzarekin: ziklo bakoitzak lanbide bat ordezkatzen zuen, eta erabilitako mozorroak material jasangarriez eginda zeuden. Bukatzeko, diskoteka bat izan zuten
aire librean. Ikasleek oso ondo pasatu zuten bi egunetan, bi urte ondoren gogotsu
zeuden-eta.

Zientzia-Arte-Teknologia astea

Martxoaren 16tik 18ra, San
Pelayo Ikastetxeak ZientziaArte-Teknologia astea ospatu
du urtero bezala. Aurtengo
gaia GJH (Garapen Jasangarriaren Helburuak) izan da,
eta LHk, DBHk eta Batxilergoak parte hartu dute. Lehen
Hezkuntzakoek ingurugiroa-

ri buruzko proiektu batzuk
egin dituzte arratsaldeetan:
uraren kutsadurari buruz 1.
eta 2. mailakoek, airearen
kutsadurari buruz 3. eta 4.
mailakoek, eta lurraren kutsaduraren inguruan 5. eta
6. mailakoek.
Goizetan, ordea, DBHkoek eta
Batxilergokoek lan kooperatiboak egin dituzte, Lehen
Hezkuntzakoei azaltzeko gero: esperimentu elektrikoak,
energia berriztagarriak, kutsadura, ekosistemak, bakeari
buruzko rap-a, Nobel sariak
eta landaketa hidroponikoak,
eta emakume zientzialarien
papera aldarrikatzeko antzerki bat, besteak beste.

Alto Campoora eskiatzera
Hiru urte igaro izan dira San Pelayo ikastetxeko ikasleak
eskiatzera joan zirenetik. Zorionez, aurten posible izan da
eski irteera berriro gauzatzea. Gure ikasleak inoiz baino gogo
handiagoarekin abiatu ziren Alto Campoora. Bidaia autobusez egin zuten, eta hiru orduko iraupena izan zuen. Bertara
ailegatzerakoan, batzuk eskiak eta beste batzuk snowboard
egiteko elur-ohola hartu zituzten, eta ondoren monitoreekin
ibili ziren. Adituek argibideak eta ondo eskiatzeko aholkuak
eman ostean, gure ikasleak haien kabuz
ibili ziren pistetatik gora eta behera.
Eguraldi ezin hobea izan genuen eta,
nahiz eta elur gutxi izan, horren kalitatea oso ona zen, ez baitzegoen izotzik.
Bueltatzeko bidaia bostak inguruan izan
zen, eta ikasleak egun osoa eskiatzen
edo snowboard egiten ibili ondoren
zortziak inguru ailegatu ziren Ermura. Egun ezin hobea izan genuen eta,
garrantzitsuena, gure ikasleek elurraz
berriro gozatzeko aukera izan zuten.

Drogetenitturri, 309 zk.

18 IRITZIA

2022ko martxoa

A(i)mama

A

mama joan zaigu. Urte batzuk zeramatzan abisatzen,
poliki-poliki itzaltzen, eta
azkenean agur esan digu.
Ez dira garai onenak agurrentzako,
muxu eta besarkada gutxiko garaiak
izan direlako, horretaz kexatzen ziren
hiletara gerturatu ziren amamaren
lagunak. Gutxi batzuk ziren, egia
esanda, horretaz ere mintzatu genuen. 94 urterekin lagun gutxi geratzen zaizkizu, gehiago dira joan
direnak, geratzen direnak baino…
Baina guztiekin gogoratu ginen: Manuela, Gabina, Rosario, Maria, Luisa,
Isabel… Elkarrekin emandako orduak,
bizitako une onak eta batez ere une
txarretan jasotako eta elkarri emandako babesa. Sororitate hitza agian ez

“

zenuten erabiliko, baina harrotasunez
kontatzen zenuten auzoko emakume bat erortzear zegoenean, hor
agertzen zinetela besteok eskutik
heltzeko eta altxatzeko. Emakumez
osaturiko armiarma sareak bezala.

Bakoitza bere historiarekin, jatorri
ezberdinekin, bizipen ezberdinekin,
baina guztiak izan zarete Rigoberta
Bandiniren abestikoak bezalakoak,
“hozkailuan beti salda” zeneukaten
horietakoak. Bizitza osoa isilpeko lanetan, ikusezinak baina ezinbestekoak diren behar horietan murgilduta,
etxeko amantala ipinita egiten diren
zeregin bukaezinetan bizitza osoa
eman duzuenok.

Auzoko emakume bat erortzear
zegoenean, besteok agertzen zineten
eskutik heltzeko eta altxatzeko

Hamburguesería

TITANIC

ARRIETA CORDEVI
Etxetresna elektrikoak,
telebistak,
musika-ekipoak…
…prezio eta kalitate
ezin hobean.
VI. Centenario kalea, 5 - ERMUA

”

Alicia Lorenzo
Egia da nik ez nuela kexatzen inoiz
entzun, baina oso argi zeukan zer nahi
zuen guretzako: ikastea, lana topatzea eta gero gerokoak… Beraiek oso
argi zeukaten zeintzuk ziren beraien
“eginbeharrak”, baina argi zeukaten
ere ahaleginak egin behar zituztela guk beste aukera batzuk izateko.
“Orain ezberdina da, zuek aukera,
eskubide eta askatasun gehiago dituzue, gure garaian…”. Bai amama,
hobeto gaude, baina asko geratzen
zaigu oraindik lortzeko. Guk ere eskutik batuta aurrera egiten jarraitu
beharko dugu, armiarma sareari tinko
eutsi beharko diogu atzera pausorik
ez emateko.

Izan zinetelako, gara. Eskerrik asko!

San Pelayo
Komunitateak

Aholkularitza
juridikoa

Tel. /Fax. 943 17 15 65 / 943 17 25 04
San Pelaio 6-A (Eroski gainean) 46 P.K. - Ermua

Udal Euskaltegia

Teresa Murga Eraikina
Goienkale z/g 2. solairua
ERMUA · 943 170 925
ermukoudaleuskaltegia@gmail.com

FOTOKOPIAK
KOLOREZKO FOTOKOPIAK
HANDIPENAK - TXIKIPENAK

Pintxo dastaketa
poteoan

Kantabria 2 • Tlf: 17 67 83
Drogetenitturri, 309 zk.

PLANOAK - AZALEZTAPENAK
FAX PUBLIKOA

Goienkale kalea (Ermua)
Tel: 943 172 454
sehiga.proteccionlaboral@gmail.com

INPRIMAKETAK KAMISETATAN

Komentukua, 6 behea 48260 ERMUA TEL. / FAX 943 17 42 89
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DIEGO SÁNCHEZ SCHMIDT
- Nola gogoratzen duzu zure
haurtzaroa?
Oso alaia eta esker askorekin. Nire bizitzako etaparik
onenetakoa dela esango
nuke.
- Eta nerabezaroa?
Garai garrantzitsu bat izan
da. Asko ikasi dut eta nire
identitatea finkatzeko balio
izan dit.
- Zergatik etorri zinen
Ermura?
Alde batetik, nire bikotekidearen ondoan egoteko,
bera hemengoa baita. Horrez
gain, aurretik ere aukera izan
nuen Txiletik kanpo egoteko,
eta beti gustatu izan zait leku
ezberdinetan bizitzea.
- Zer erakutsi dizute gurasoek?
Bizitzaz gozatzen inoiz ez
ahaztea.
- Zer izan nahi zenuen txikitan?
Autobus gidaria! Ohean
esertzen nintzen, eta arropa zikinaren otarraren tapa
biribila jartzen nuen aurrean, bolantea zelakoan;
beste aldean, txanpon kutxa
bat; eta behian komuneko
libragailua, engranaje-kaxa
izango balitz bezala.
- I ka s t e k o a u k e ra i z a n
zenuen?
Bai, unibertsitate profesionala naiz, Administrazio
Publikoan gradua dut eta
Zientzia Politiketan lizentziatua naiz.
- Zer da lanetik gehien gustatzen zaizuna?
Jendearekin dudan harremana, geografiarekin lanean

Santiagon (Txile) jaioa, orain dela lau urte
eta erdi heldu zen Ermura. 30 urte ditu eta
bi arreba. Logistika eta hornitzaileekin
harremanak daramatza automozio
enpresa batean Igorren.
aritzea eta ingelesa praktikatu ahal izatea.
- Eta gutxien?
Egunero landu eta konpondu
behar diren arazo guztiak,
egun oso estresanteak egon
ohi dira.
- Zer egiten duzu aisialdian?
Kirola, maite dudan horiekin
egon, partekatu, dantzatu,
dokumentalak ikusi, irakurri… denetik.
- Kirolen baten jarraitzaile
zara?
Futbolarena eta tenisarena.
- Bidaia bat nora?
Asia hego-ekialdera.

- Musika estilo gogokoena?
Oso anitza. Rock latinoa asko
gustatzen zait, 70 eta 80 hamarkadetako rock ingelesa
(nire gurasoengandik hartua), musika latino urbanoa,
afrobeat, R&B, reggae…
- Irakurri, zinea edo irratiaren
artean zein?
Zinea. Txikitatik aitak eta
arrebek zinera hurbildu ninduten. Inor aipatzekotan,
Christopher Nolan, baita
denboraren kontzeptua lantzen duten lanak. Zine Argentinar Berria deritzotenarekin
ere asko gozatzen dut.

T

XALAPARTA

ABERNA

ZERMIK INGENIERIA S.L. mikrokontrolatzaile
bidezko diseinu elektronikoak garatzen
espezializatua dagoen ingeniaritza-enpresa
da. Horrez gain, LabVIEW-ren bitartez sistema
industrialen kontrola eta monitorizazioa
bideratzeko gaitasuna ere badu.

www.zermik.com
Usaetxe plaza 6-8, behea
Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa)
Telf: 943 23 10 12

uetan
Eta astebur riak
fa
a
pintxoak, !
eta bokatak
Erdikokale 13
(Ermua)

- Jateko?
Egunero tomatea jaten dut,
batzuetan gosaltzeko eta
afaltzeko ere. Plater bezala masailak eta atun-tatakia
dira gehien gustatzen zaizkidanak.
- Baduzu biziorik?
Txokolatezko izozkia eta Ben
& Jerry'sen browneya.
- Zer irakatsi dizu bizitzak?
Denbora dela baliabideak
baino garrantzitsuagoa.
- Zer eskatzen diozu lagun
bati?
Zintzotasuna, enpatia eta
konfiantza.
- Zure bizitzako egunik
zoriontsuena?
Erlatiboa da. Uste dut denborarekin egunik zoriontsuena aldatzen doala, momentuan bizi dugunaren arabera.
Gaur gaurkoz, adibidez, bi
urteren ostean Txilera itzuli
nintzen eguna aukeratuko
nuke.
- Zein albiste gustatuko litzaizuke entzutea?
Nire gurasoak bisitan datozela.
- Teknologia berriekin ondo
moldatzen zara?
Ez daukat nire burua abangoardistatzat, baina nire
egunerokotasuna errazten
dituzten hobekuntzak aprobetxatzen ditut. Espero dut
Black Mirror telesaileko kapitulu baten ez bukatzea!
- Zein da hartu duzun erabakirik zailena?
Nire herrialdetik urruti bizitzera joatea.
Nahia Ruiz Albizuri
- Itsaskabra pudina.
- Txipiroiak.
- Piper beteak: okela
edo onddoak.
- Fritoak: urdaiazpikoa
edo onddoak.
- Redondo saltsan.
- Sagar tarta.
- Gazta tarta.
- Tortila patata…

ENKARGUAK
943 030 299
Drogetenitturri, 309 zk.
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mallabia

1966
Argazki hau 1966ko
abuztuaren 7an aterata
dago, Elgetzu baserriaren
aurrean. Bertan agertzen
dira Valentin, Jose Luis,
Juan Angel, Pello, Migel
eta Iñaki Mugarza Martinez
anaiak.

ermua

1925
Plazan antzerki emanaldi
bat, musika-bandaren parte
hartzearekin, Alfonso Garcia
maisu eta abadeak antolatua.
Pedromarianeko etxearen kontra
ipini zen emankizunerako oholtza,
bere izenari men eginez egurrezko
oholekin eraiki zena, arbola
adarrekin ondo kurioso apainduz
gero. Mutikoen maisua zen
Alfonso, gogorra: makila fin-fin bat
erabiltzen zuen okertuta zebiltzan
ikasleak zuzentze biderako.
Ipurdian ematen zizkien astinduak
samurtzeko, gantzontzilopetik
trapu zaharrak ipinita eskolaratzen
zenik ere bazen han. Eta maisuaren beldurretan plaza osteko zerkara lehenengo solairutik salto egin zuenik ere
gogoratzen da. Mutikook ordainetan, atzetik eta ezkutuan “Alfontso Garzia, arraskaidak atzia!” esaten zioten.

osasuna * Estetika
edertasuna

degi bat
Ile-apaginehiago!!
baino
Pintxoak • Razioak • Kaxolak • Plater konbinatuak • Ogitartekoak
Probaleku z/g (Ermua) 699 292 043 • 636 549 154
Drogetenitturri, 309 zk.

Egokitutako burua
garbitzeko konketa
943 17 28 09 · Goienkale 12
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LAN BILA
Ermuko neska
euskalduna
eskaintzen da umeak
goizez zaintzeko.
Esperientziarekin
eta magistaritza
ikasketekin.
✆ 648 62 52 09.
Neska gaztea,
arduratsua eta
esperientziaduna
eskaintzen da pertsona
nagusiak edo umeak
zaintzeko, etxeko lanak
egiteko edo garbiketa
lanak orduka egiteko.
Egunez zein interna
bezala.
✆ 632 04 40 01

IRAKASKUNTZA
Matematikako,fisikako
eta kimikako klase
partikularrak eskaintzen
dira DBHn dauden
ikasleentzat.
✆ 688 68 36 55.

SALEROSKETAK
Gaixoak ohetik
altxatzeko garabia
saltzen dut. Winncare
markakoa. Oso egoera
onean. Prezioa: 250 €.
Garabiarekin batera,
eskaren kontrako koltxoi
puzgarria oparitzen dut,
motorrarekin.
✆ 699 24 42 13, Tere.

Neska eskaintzen da
umeak edo pertsona
nagusiak zaintzeko, edo
garbiketa lanetarako.
Esperientziarekin.
Orduka, jardun erdia
edo osoa. Berehala hasi
naiteke lanean.
✆ 632 41 53 74.
Neska arduratsua
eskaintzen da
garbiketak egiteko, edo
pertsona nagusiak eta
desgaituak zaintzeko.
Esperientziarekin. Lan
externoa edo orduka.
✆ 617 67 49 27

Zorionak printzesa!
Martxoaren 29an
5 urte beteko
dituzu. Neska
haundi! Patxo
potolo bat
familiaren partez.

Martxoaren 20an
Zorionak etxeko
txikienari! 5urte
jada! Esku osoa
betetzen duzu!
Jarraitu hain jatorra
izaten, maittia. Asko
maite zaitugu!!

Martxoaren 24an
Zorionak Ihintza!!
7 urte! Segi
horrelako jator
eta alai! Patxo
eta besarkada pila
familia osoaren
partez!!

Zorionak Pol!
Martxoaren 18an
4 urte bete zenituen
gure bizitza pozten.
Muxu pottolo bat
familia guztiaren
partez. Segi horren
alaia izaten.

Iragarkia edo zorion-agurra kaleratzeko,
bidali mezu elektronikoa helbide honetara:
drogeten@gmail.com
Azken eguna: Apirilaren 20a

PRO

arraindegia

TXINDURRI
TALDEA
Tokian
tokiko

ITSASKIAK
ARRAIN FRESKOAK
ETA IZOZTUAK

Zubiaurre, 21
943 17 16 96
ERMUA

MUSIKA
ESKOLA

- Akordeoia
- Biolina
- Biolontxeloa
- Bonbardinoa
- Flauta
- Kantua
- Gitarra
- Gitarra elektrikoa
- Gitarra baxua
- Lengoaia musikala

- Klarinetea
- Panderoa
- Perkusioa
- Pianoa
- Saxofoia
- Trikitrixa
- Tronboia
- Tronpeta
- Txistua

Tel. 943 17 12 98 / 943 17 18 00 • albokamusikaeskola@hotmail.com
Drogetenitturri, 309 zk.
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ZINEA
Hilaren 2tik 5era:
“The Batman”

2022ko martxoa

UMEENTZAKO
ZINEA

+ “El triunfo”

Hilak 3:
“Barraskilo eta balea”

Hilaren 9tik 16ra:
“Malnazidos”

Hilak 10:
“Los tipos malos”

+ “Cámara Café”

Hilak 17:
“Orkestra lurtarra”

Hilaren 16tik 23ra: “
Cyrano” +
“El hombre del sótano”
Hilaren 23tik 26ra:
“Codigo emperador”
+ “El acontecimiento”
Hilaren 30etik 3ra:
“Llegarán de noche”
+ “Mass”
Ermua Antzokian.
Hainbat ordutegi.

ZINE-KLUBA
Hilak 7:
“Un héroe”
Hilak 14:
“Flee”
Hilak 21:
“La peor persona del
mundo”

Hilak 24:
“Sonic 2”
Ermua Antzokian.
17:00etan.

MUSIKA
Hilak 8:
Kontzertua:
Paula Matheus.
20:30ean.
Ermua Antzokian.
Sarrera: 12 €
Hilak 23:
Kalejira
La Pacheca txarangarekin:
Gaztela-Leoneko eguna.
12:00etatik 14:00etara
eta 19:00etatik
21:00etara.

DANTZA
Euskal jaia
Hilak 2:
Txindurri taldearen
erakustaldia, 19:00etan.
Plaza dantzak
Patxi eta Konpainaren
eskutik, 20:00etan.
Hilak 3:
Kalejira, 11:00etan.
Dantza erakustaldia,
12:30etan.
Bazkari autogestionatu,
14:00etan.
Erromeria Gauargi
taldearekin, 17:00etan.
Ekitaldi guztiak Orbe
Kardinalaren plazan.

ANTZERKIA
Hilak 1:
“Las piscinas de La
Barceloneta”,
Secun de la Rosaren
eskutik.
20:30ean.
Ermua Antzokian.
Sarrera: 10 €.
Hilak 29:
“Muerte de un
viajante”,
Imanol Arias,
Jon Arias,
Cristina de Inza...
20:30ean.
Ermua Antzokian.
Sarrera: 15 €.

Hilak 28:
Hive (Colmena)”
Ermua Antzokian.
20:30ean.

UMEENTZAKO
EKITALDIAK
Hilak 2:
Ipuin-kontaketa
ingelesez.
17:30ean.
Lobiano Kulturgunean.
Hilak 23:
Ipuin-kontaketa.
17:30ean.
Lobiano Kulturgunean.

ERAKUSKETA
Hilaren 19tik 2ra:
Argaziak:
“Ausarten harrotasuna”
(LGTBI errefuxiatuen irudiak).
18:00etatik 20:00etara.
Lobiano Kulturgunean.

BESTELAKOAK
Hilak 1:
Korrika eguna:
Mintzodromoa, 12:00etan.
Bazkari autogestionatua,
14:00etan.
Umeentzako ikuskizuna
Irrien lagunen eskutik,
17:00etan.
Kalejira Matraka
elektrotxarangarekin,
19:30ean.
Ekitaldi guztiak
Orbe Kardinalaren plazan.
Patxi López

Proba-Leku

Ileapaindegia - Estetika

Probaleku 3, 1A
Tel. 943 17 05 42
burdindenda
✖ Etxea
✖ Tresneria
✖ Brikolajea

✖ Giltzak
✖ Sarrailagintza
✖ Kit altzariak

✖ Errailak
Zeharkalea 8
Drogetenitturri, 309 zk.

Tel: 943 17 65 61

ERMUA

