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skutitzak
– Eskerklika! –

Hain ondo pasatu genuenez apirilaren 13an, Korrika
gure herritik pasatu zenean, AEK-ren partez gustatuko
litzaiguke eskerrak ematea antolaketan parte hartu zutenei.
Haien artean kilometroaren ekarpena egin duten
erakundeei, zuen laguntzarik gabe ezin izango genukeen lortu helburua. Korrika lagun guztiei ere eskerrak
eman nahi dizkizuegu. Bestalde, ezin ditugu ahaztu
Korrika kulturalaren ekintzak antolatu zituztenak ere.
Korrika txikia eta Eusgunea prestatzen lagundu ze-

nutenoi gustatuko litzaiguke esatea oso pozik gaudela egindakoarekin, eta nola ez, mila esker Korrika pasatu zen egunean Eibarko kaleak girotzen aritu zineten guztioi, eta egun osoko egitaraua prestatu zenuten
gazteoi.
Azkenik, Maialen Lujanbioren mezuak dioen bezala
“aukerak eskaini eta euskara eskatu. Datozenei ere
eman euskaran ostatu eta eskertu eta ospatu”.
Eskerrik asko, Eibar!

Eibarko AEK-ko bazkalosteko taldea
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J.L. Gorostegi
ARGAZKI ARLOA:
Malen Jainaga
eta Malen Illarramendi
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Juan Andres Argoitia
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Itziar Albizu eta Belen Ulazia

– Eskerrik asko eibartarroi –
Lehenik eta behin, hautes-mahaietan egon ziren 80
lagunei eskerrak eman nahi dizkiegu: ogitartekoak egiten ibilitakoei, banaketan jardun zutenei, Bilgunean
egondakoei... Denei! Jendetza mugitu genuen atzokoan. Eta eskerrik asko EH Bildu-rengan konfiantza

jarri duten eibartar guztiei. Espainiako hauteskundeak
izanda, aurreko emaitzekin alderatuta, %40an igo genituen bozkak Eibarren. Izugarria.
Hurrengo erronka... maiatzean Alkatetza!
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Markel Goimendiurrutia
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MIN ZATAR.- Ahozatarra, biraoak eta berba zatarrak esaten dituena. “Ezagutu dan min zatarrena,
Peralta batena”.
MINBERA.- Min iraunkorra eta ez oso handia. “Minberia da euri-lanbrua letz, luzera hondatzen
dabena”.

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

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

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

“Aita Donostiak-eta esan nahi
zuten aurreskuan emakumeek ez
dutela normalean dantzatu izan,
baizik eta dantzatuak izan direla.
Gaur egun emakumeek aurreskua
dantzatzen dutenean, maiz badago
horrelako kontzientzia bat,
baimendutako zerbait balitz
bezala. `Hau tradizioz gizonena
zen, baina orain, berdintasunaren
izenean, edo ez dagoelako mutilik
edo... emakumeek ere egiten dute.
Bitxiena da, ukatzen ari zen une
bereko hainbat testigantza
daudela, emakumeek aurreskua
dantzatzen zutela erakutsiz”
(OIER ARAOLAZA, DANTZARIA)

KULTURA ETA HIZKKUNTTZAA POLITIKAA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKAARAKKO SAILBUURUO
ORDETZA)

“Munduko 36 herrialde
industrializatuenek osatutako
Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Erakundearen
azken txostenaren arabera,
2040rako desagertu egin daitezke
lanpostuaren %14, eta robotizazioak
erabat eralda ditzake lanpostuen
%32. Datuen arabera, herritarren
hiru herenek gobernuek gehiago
egitea nahi dute, herritarren babes
sozial eta ekonomikoa handitzeko.
Modernitatearen bernizarekin
bada ere, munduko biztanleria
ekonomikoki XIX. mendeko
egiturara bueltatzen ari da eta hiru
erronka nagusi ditu enpleguak:
digitalizazioa, globalizazioa eta
prekarietatea, kalitatearen kalte”
(JON FERNANDEZ, EKONOMILARIA)

“Ipuinak sexistak direla? Errazki
froga daiteke hori. Emazteak gizonen menpeko agertzen dira:
sorgin, histeriko, printzesa zozo
gisa... Gustura ikusten ditut
berridazketa feministak, nahiz eta
ez naizen segur rolen trukaketa
automatikoak emazteen faboretan
diren. Baina ezin dut onartu
liburutegietatik kentzea ohiko
ipuinak, , haurren hezkuntzari kalte
egingo diotelakoan. Ezin da
betaurreko moreekin bakarrik
epaitu literatura guztia. Ipuin
zaharrak sutara igortzea baino,
hobe liteke haurrei istorio beraren
bertsio ezberdinak kontatzea.
Kultura zabal eta fina eskainiz,
haurraren zentzu ona garatuko da”
(KATIXA DOLHARE, LITERATURAN ADITUA)

...eta kitto!

4

danon ahotan
2019-V-3

Kaleratutako bi lagunak Probaderora biharrera bueltatzia lortu dabe
Barixakuan Donostian egindako adiskidetze saiuan, ELA sindikatuak eta Eibarko Arma Probaderoko zuzendaritzak, martxoaren 15ean kaleratu zittuen bi
bihargiñak atzera be enpresan onartzia adostu eben. Sindikatutik adierazi dabenez,
“ELAk kaleratze bixen kontra adiskidetze orrixak aurkeztu zittuan apirillaren 12xan,
askatasun sindikalaren kontrako neurrixa zala salatuta. Kaleratziak martxuaren 15ian
gertatu ziran eta orduantxe hasi eben greba mugagabia enpresa horretako zortzi
bihargiñetako zazpik. Bestalde, oin dala urtebete beste bi langille kaleratu zittuen.
Horrez gain, enpresako zuzendari barrixa izendatu ebenetiik, lan baldintzak behin eta
barriz aldatzen juan dira. Horregaittik, zazpi bihargiñak gatazkaren barri Eibarren zabaltzen hasi ziran eta arma fabrikantiekin, Eibarkuekin zein Armagintza Elkarteko
enpresekin, billerak egitten hasi ziran eta Lan Ikuskaritzan be salatu eben langille eskirola grebalarixen lanpostuak betetzen zeguala. Horren guztiaren ondorioz, eta batez be antolatutako biharrari esker, enpresan kaleratutako bi lagunak atzera be hartu egin dittue. Bihargiñak argi laga dabe taldian antolatzia dala garaipenaren giltza
eta burruka egittiak merezi dabela”.

Enrike Zuazua matematikuak
Alexander von Humboldt
ikerketa-sarixa jasoko dau
Enrike Zuazua Iriondo matematiko eibartarrak maiatzaren
9xan jasoko dau Alemanian Alexander von Humboldt Professorship ikerketarako sari garrantzitsuena dan Alexander von
Humboldt ikerketa-sarixa. Ekitaldixa Berlinen izango da, Deutsche Telekom-eko egoitza nagusixaren aretuan eta Alemaniako
Hezkuntza eta Ikerkuntza ministruak eta Alexander von Humbolt
Fundaziñuaren presidentiak gidatuko dabe. Erlangen-Nuremberg
hirixetako Friedrich Alexander Universitäit (FAU) unibersidadiak
hartuko dau matematiko eibartarra. Sarixa emongo zetsela jakiñarazi ebenian erakunde horrek adierazi ebanez, Zuazua munduko lehena da Matematika Aplikatuetan. Matematikaren arlo horren helburua modeluak, simulaziñuak eta ezagutza aurreratuen
hainbat esparrutan ingeniaritzatik eratorritako prozesuen kontrola hobetzia da, bestiak beste hegazkintzan, sare eragillietan nahiz
jokabide sozialian. Horrekin batera, naturaren fenomenuak (itsal-

dixak, klima aldaketia medio) aurreikusteko be gero eta garrantzitsuagua da modelo matematikuen, irudixen, neurketen eta datuen kalidadia eta hori izango da ezinbesteko oiñarrixa Enrique
Zuazuaren ikerketa-arluan. Katedra honek matematika barrixak
naturaren dinamikia hobeto ulertzen lagundu leike. Eibarrendako
primerako albisitia izatiaz gain ohore haundixa be bada, eibartar
batek arlo horretan iñoiz jaso daben saririk haundiña dalako.

Auto istripu deigarrixa Arragueta kalian
Domeka arratsaldian, 18:00ak aldera, Arragueta kalian aparkauta eguazen beste biren kontra talka egin
eban eta, istripuak eraginda, trafikoa
moztu bihar izan eben, laguntzera juan
ziran larrialdi zerbitzuetakuak gidarixa
eta aldameneko laguna atenditzen zittuen bittartian eta udaltzaiñak zein ertzaiñak gertatutakua argitzen laguntzeko informaziñua biltzen amaittu arte.
Lekukuen arabera, automobillak larregizko belozidadiakin hartu eban erebuelta eta horregaittik jo zittuan kaliaren hasieran, eskumako aldian eguazen

kotxiak. Udaltzaingotik zabaldutako informaziñuaren arabera, gidarixari alkoholemia proba egin zetsen eta positibua emon eban. Ez zan hori izan, gaiñera, asteburuan herri barruan trafikuarekin lotutako gertakari deigarri bakarra,
izan be zapatu eguardixan automobil
bat kiskali egin zan, motorretik keia zerixola bariantetik urten eta Estaziño parian, semaforuan geratuta eguanian,
motorrak sua hartu eban eta. Zorionez
ez zan iñor zauritu eta, errepidia lehenbailen libratziarren, garabixak erretako
kotxia udal depositora eruan eban.
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MOTORRENDAKO
IAT AZTERKETA
Udaltzaiñak jakiñarazi dabenez,
astelehenian ziklomotorren IAT
azterketak egingo dittue zezen
plazan, 09:00etatik 14:00xetara.
Azterketia egitteko aurkeztu
biharreko dokumentaziñua hauxe
da: ziklomotorraren ezaugarrixen
ziurtagirixa (originala, kopixak ez
dau balixo), zirkulaziño-baimena,
derrigorrezko asegurua, eta
jabiaren NANa. Azterketiak 28,17
euro balixo dau eta, txandia
hartzeko, Udaltzainguaren
telefono zenbakira (943 708 424)
deittu bihar da.

Udan etorriko diran haur sahararrendako
erropak jasoko dittue bixar
Eibar-Sahara Elkarteak aditzera emon dabenez, Saharako kanpamenduetan bizi diran 40 haur ekarriko dittue uda honetan Euskal Herrira, Oporrak Bakean programaren bittartez eta, hamen daguazen bittartian, umiak jantzi ahal izateko erropak
eta oiñetakuak bihar dittue. Horregaittik, bixar goizian Txonta kaleko 42. zenbakixan daguan lokalian egongo dira, lagundu nahi dabenak eruaten dittuen gauzak jasotzeko prest, goizeko 10:00etatik 12:00xetara. Alkarteko ordezkarixak azaldu dabenez, 6-12 urte bittarteko neska-mutillendako erropak, zapatillak, sandaliak eta
txankletak hartuko dittue.

Udaberriko bilketia
egingo dau Elikagaien
Bankuak gaur eta bixar

GARA-RI BURUZKO
HITZALDIXA

Gipuzkoako Elikagaien Bankuak elikagaixen
bilketia egingo dau asteburuan, gaur eta bixar.
Eibarren, lagundu nahi daben jendiak BM supermerkatuan ipiñiko daben bilketa-puntuan laga
ahal dau janarixa, eta han egongo diran boluntarixuak arduratuko dira horrekin. Beste batzuetan
bezala, martxan ipiñiko daben Udaberriko Janari
Bilketari esker Eibarren eta beste herrixetan batzen daben janari guztia horren premiñia dakenen
artian banatuko dabe arduradunak.

Gara egunkarixari pagatzia exijidu
detsen dirutzaren harira martxan
ipiñi daben “#ExpolioGARAEtorkizunera begira” kanpaiñaren
barruan, martitzenian hitzaldixa
egingo dabe Arrate Kultur
Elkartean, 19:00etan. Eibarren ez
eze, herririk herri dabiltza holako
hitzaldixak emoten, harpidedun
barrixak erakarri nahixan.

ERDI MAILA
– Mendekotasun Egoeran dauden pertsonei arreta
– Administrazio Kudeaketa
– Soldadura eta Galdaragintza
– Erizaintzako Zaintza Osagarriak
– Ibilgailuen Elektromekanika
– Karrozeria
GOI MAILA
A
– Metal Eraikuntzak
– Haur-Hezkuntza
– Automozioa
– Administrazioa eta Finantzak
ESKAINTZA PARTZIALEA
AN
– Erizaintzako Zaintza Osagarriak
– Soldadura eta Galdaragintza
– Gizarteratzea
– Automozioa

www.meka-elgoibar.net
943 748 019
bulegoa@meka-elgoibar.eus
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PSE-EE eta EAJ-PNV nagusi
Eibarren Espaiñiako Gortietarako
hauteskundietan
Domekako hauteskundietan
4.306 boto eskuratu dittu
PSE-EEk gure herrixan eta
gertu, 133ra, geratu da EAJPNV, 4.173rekin. Oin dala hiru
urte (2016ko ekaiñian) egin ziran Gorteetarako hauteskundiekin konparauta, sozialistak
1.306 boto gehixago lortu dittue eta jeltzaliak 1.120. Hirugarren eta laugarren postuan
geratu dira, honek be bata
bestiarengandik gertu, Elkarrekin Podemos (2.862 boto)
eta EH Bildu (2.689). Ezker
abertzaliak oin dala lau urte
baiño 776 boto gehixago jaso
dittue. Podemos-ek, ostera,
oinguan 1.088 boto galdu dittu. PP-k be boto asko galdu
dittu 2016kuarekin alderatuta,
527 hain zuzen be: orduko
1.363 botuak 836an geratu dira oinguan. Ciudadanosek 317
boto lortu dittu Eibarren eta
Voxek 210.
Parte-hartziari begira, 9 puntuko igoeria egon da gurian,
EAE-n eta estatu maillan
emon danaren parekua: 2016xan %65’08k parte hartu eban

hauteskundietan eta oinguan
boto-emotaillien %74’21 juan
da bozka emotera.
Euskal Autonomia Erkideguan EAJ-PNV izan da garaille,
sei diputadurekin (lehen bost zittuan), eta PSE-EEk, Elkarrekin
Podemosek eta EH Bilduk launa diputatu izango dittue: Elkarrekin Podemos-ek lau galtzen
dittu eta EH Bilduk bi irabazi. PP
ordezkari barik geratzen da
EAE-n (lehen bi zittuan).
Nafarroan Navarra Suma
izan da garaille, bi diputaturekin, bi lortu dittu PSN-k be (bigarren hori EH Bildurekin burruka estuan) eta Podemosek
bosgarrena. Lehen PP-UPN-k
eta Podemosek biña zittuen
eta PSN-k bestia.
Senaduari begira, EAE-n
EAJ-PNV-k bederatzi senatari
eskuratu dittu (lehen bost zittuan), PSE-EEk bi (Miren Gallastegi eibartarra ez da Madrillen izango) eta EH Bilduk bestia. Azken horrek ez zeken ordezkaririk. Elkarrekin Podemos-ek sei senatari galdu dittu
eta PP-k zekan bakarra.

Noizbehinka ilarak ere sortu ziren hauteslekuetan.

Estadu maillan PSOE izan
da irabazle argixa (123 diputadu), bigarren alderdixa dan
PPk lortutako diputadu kopurua (65) ixa bikoiztua. Hirugarren geratu da Ciudadanos
(57), laugarren Unidas Podemos (42), bosgarren Vox (24)
eta seigarren Esquerra Republicana de Catalunya (15), azken hau Junts per Cat-en aurretik (7 diputadu).
Bestalde, sozialistak nagusitu dira Espaiñiako ia autonomia erkidego guztietan (baitta
Murtzian, Galizian eta Gaztela-

Leonen be, aspaldi ez bezala).
EAE, Nafarroa eta Katalunia
izan dira salbuespen bakarra.
Eibarko datuak domekan
bertan emon genduazen ezagutzera interneten, etakitto.eus web orrixan eta, horrekin batera, informaziño guztia
(auzorik auzoko emaitzekin
egindako grafikuak barne) PDF
batian ikusi eta gorde zeinkie,
etakitto.eus/mediateka/hauteskunde-aleak helbidian beste hauteskundietako ale berezixekin batera topauko dittuzue eta.
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Auzokuak alkartzeko tokixak sortzeko hainbat proposamen
Eibarko epaitegi zaharraren egoitza izan zan Bittor Sarasketa
kaleko eraikiñaren inguruko asmuak azaltzeko prentsaurrekua
emon eben martitzenian Miguel de los Toyos alkatiak eta Jon Iraola Eibarko Sozialisten presidentiak eta, esandakuaren arabera,
aspaldittik dihardue eraikiñaren jabia dan Eusko Jaurlaritzarekin
hartuemonetan, urtietan hutsik daguan eraikiña zertarako erabilli
leikian lantzen: “Oin dala asko heldu jakon gaixari eta, honezkero,
horren inguruko planak nahiko ziheztuta dagoz”. Azaldutakuari jarraittuta, eraikiña solairutan banatuta daguanez eta jabia Eusko
Jaurlaritza danez, bixen interesak bat egitteko aukeria daguala
pentsatzen dabe. Esku artian darabillen ideiak aurrera egin ezkero, goiko pisuetan gaztiendako alokairuzko apartamentuak (20 edo
30 inguru) egingo littuzke Jaurlaritzak eta beheko pisuan, barriz,
jarduera soziokulturaletarako (umiendako ludotekia, auzokuak biltzeko tokixa…) 300 bat metroko espazio bat sortuko leukie.
Ildo berian, Eibarko EAJ-PNVk be herriko auzuetan zentro sozialak egitteko proposamena egin dau, “auzuan bizi diranak alkartzeko, ikastera juateko eta bestelako egitteko tokixa euki deixen”.
Hauteskundietara begira preparau daben programaren arabera,
Txontan, Ipuruan eta Amañan egingo zittuen lehen zentruak.
Eta EH Bilduk be herriko auzuak biziberritzeko asmo sendua dakala emon dau aditzera: “Datorren legegintzaldirako Eibarko EH

Irudixan, Eibarko EH Bilduren epaitegi zaharrerako proposamena.

Bilduren apustu nagusiñetakua Eibarko auzuak bizibarritzeko estrategixa sendo bat martxan jartzia izango da eta, horren barruan,
Auzo Etxien Sareak toki inportantia beteko leuke. Ipuruako Merkatu Plaza zaharra eta Bittor Sarasketako epaitegixa sare horretan
integrauko lirakez eta, gaiñera, Bittor Sarasketarako proiektua eginda dakagu dagoeneko, gauzatzia baiño ez litzake faltako”.

Errenta aitorpenak euskeraz aurkeztera animau nahi dabe jendia
Eibartarrak errenta aitorpena euskeraz egittera
animatzeko asmuarekin, Udaleko Euskera Batzordiak “Eibarren 1.500 baietz!” kanpaiñia antolatu dau. Izan be, Euskera Batzordiak dittuan datuen arabera, iazko ekitaldixan 1.209 eibartarrek,
errenta aitorpena egin eben herritarren %10 inguruk aukeratu
eben euskeria. Ekitaldi honetarako antolatu daben kanpaiñiarekin kopuru horrek gora egittia lortu nahi dabe eta, horregaittik,

Iazko finaleko irudia, Amesti bigarren edizioko irabazlearekin.

jendia aitorpena euskeraz egittera animau nahi dabe. Azpimarratu dabenez, “gaur egun errenta aitorpena egitteko hiru modu dagoz (autolikidaziño
proposamena onartzia, mekanizatua eta internet
bidezkua) eta hiruretan euskeria erabiltzeko aukeria dago”. Aitorpenak aurkezteko epia uztaillaren 1era arte
egongo da zabalik. Edozelan be, hitzordua eskatzeko zein zalantzak argitzeko 902 100 040 telefonora deittu leike.

www.presttogo.com
info@presttogo.com
Deitu: 618 205 302

uztailaren 7tik 28ra
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Santa Kurutzeko jaixak asteburua hartuko dabe

A

urreko zapatuan herri erdialdeko trikipoteuarekin eta jarraixan Ixua jatetxian giro bikaiñian egindako bertso-afarixarekin hasittako jaixak gaur eutsiko detse barriro programaziñuari, eta domekara arte iraungo dabe. Gaur da Santa Kurutz Eguna, egitaraua laburtxua izango bada be: 17:30xak bueltan kanpaiekin hasiko da eta, jarraixan, 18:00xetan, mezia ospatuko dabe Santa Kurutzeko ermitan, Gorosta eta Mandiola auzuetan hildakuen alde.

Aurreko zapatuko bertso-afarixan giro bikaiñaz gozatu zeben.

Bixar eta etzi bazkaltzeko ordura arteko egitaraua osatu dabe;
horrez gain, bixar arratsaldian barruka jokatu biharreko esku-pilota lehiaketia antolatu dabe Arrateko frontoian, 19:30xetan hasitta,
“eta txapeldunak sarixa izango dau”. Bixarkua 10:30xetako kanpai-jotziarekin hasiko da, 11:00etan mezia egingo dabe eta, jarraixan, hamaiketakua egitteko tartia izango dabe. Eguerdiko 12:00xetan Unai Andonegi eta Oier Baltzola trikitilarixak saiua eskinduko
dabe, handik ordu erdira haurrentzako jolasekin hasi aurretik.
13:00etan herri-kiroletako saio politta antolatu dau Santa Kurutzeko jai batzordiak. Iñigo Jimenez eibartarraren erakustaldixarekin batera, pentatloia jokatuko da auzoko gaztien eta Zelaitarren
eta Hodei Ezpeletaren artian. Bazkarirako Arratera joko dabe,
14:30xetan Kantabria jatetxian dake-eta hitzordua: txartelak Mugika harategixan dagoz salgai.
Domekako programaziñua Urkizuko itturrittik abiatuko dan
Santa Kurutzera igoerarekin hasiko da. 09:45ian urtengo dabe eta
izena 09:30tik aurrera emon leike. Kanpaien soiñua izango da
10:30xetan eta 11:00etan meza nagusixa eskinduko dabe ermittan. Jarraixan, Mugi Panderoak bereziki girotutako piskolabisaren
ordua izango da. Behin eguerdira helduta, soka-dantza izango dogu protagonista, Kezka Dantza Taldiaren eta Usartza Txistulari
Bandaren eskutik. Aurrentzako jolasak hartuko detsa errelebua
handik ordu erdira, eta 13:00etan txapel jaurtiketa bitxiak jasoko
dau bildutakuen arretia. 14:30xetako kanpai-hotsekin amaittuko
dira aurtengo Santa Kurutz jaixak.

Dias das Letras Galegasen 36. ediziñua Urkizun

A

s Burgas Galiziako Kultur Etxiak aurten zertxobait aurreratu
bihar izan dittu urteroko jaixak, hauteskundiak eta beste ekitaldi batzuk hala behartuta. Ohiko lez, asteburu batian bildu
dittue ekitaldi guztiak; hori bai, bixar eta etzi egun osorako programaziñuarekin. Gaur 19:00etan hasiko dira motorrak berotzen, Urkizu parkian zabaltzen daben tabernaren inauguraziñuarekin, Os
Galaicos Galiziako Etxeko gaiteruen kalejirarekin. Ordu berian Lekim Animaciones konpaiñiako paillazuak umiendako ikuskizuna eskinduko dabe. Gabeko 22:00etan goizaldera arte iraungo daben herri berbenia hasiko da Television orkestakuen eskutik.
Bixarko egitaraua goizeko 11:30xetan hasiko da, 8tik 12 urtera
artekuentzat antolatutako chaves-tiradarekin. Eguerdiko 12:00xetan herri-kirolaren tartia izango da, aizkolarixak eta harrijasotzailliak
protagonista. 13:00etan igel-joko txapelketia jokatuko da eta ordu
berian luntxa izango da Galizia Etxian. Arratsaldeko 16:00etan chaves-tiradia izango da barriro, oinguan helduentzat. Arratsaldia aurrera doiala, 18:30xetan, Galiziako dantza eta musika erakustaldixa egingo dabe Os Galaicos taldeko gaiteruak, eta eurekin jardungo dau Donostiako Centro Extremeñotik etorriko dan Virgen
de Guadalupe dantza-taldiak. Ondorengua Galiziatik etorriko dan
Compostela orkestaren esku juango da: 20:30xetan hasiko dan
dantzaldixa eta eta 23:00etatik aurrerako herri berbenia.
Etziko programaziñua Untzagan hasiko da, han bilduko dira-eta
11:45etan Os Galaicos taldekuak eta Eibarko Trikitilarixak kalejiran
Urkizuraiño jaisteko. Eguerdiko 12:30xetan Kezka dantza taldiari
harreria egingo detse eta, jarraixan, euskal dantza eta musika erakustaldixa egingo da. 14:00xetan lora-eskaintza egingo da Castelaoren monumentuaren aurrian. Ordubete geruago lagunarte-

Obal Galiziako folk taldiak soiñu berezixak eskinduko dittu domekan.

ko-bazkarixa egingo dabe Galiziako Etxian, agintari eta Euskal Herriko Galiziako beste etxe erregionaletako ordezkarixekin.
Behin arratsaldian sartuta, 17:00etan Mercedes Prietok dantza-taillarra eskinduko dau. 18:30xetik aurrera Rias Baixasetik datorren Obal folk taldiak dantzaldixak hartuko dau lekukua: eskarmentu haundiko hiru musikarik 2014an osatutako taldiak soiñu
oso berezia sortzen dau, zarrabetea, bouzouki eta nikel-harpaz
baliatuta. Gabeko 22:00xetan amaittuko dira aurtengo Dia das Letras Galegas-en jaixak.

...eta kitto!
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Portaleko areto nagusiak Ekain Martinez de Lizarduyk zuzenduriko
‘Erraiak’ dokumentala jasoko du maiatzaren 8an 19:00etan (3 euro),
Euskal Jaiaren egitarauaren barruan. Irrintzia da dokumentalaren ardatza
eta oihu honen inguruko ikerketa sakona egin du. Aurretik asko landu ez
den gaia da irrintziarena eta Martinez de Lizarduyk bide bat zabaldu du
‘Erraiak’ lanarekin.

EKAIN MARTINEZ DE LIZARDUY
(ANTROPOLOGOA):

“Irrintzi egiten dugunean
OIHUAK ERRAIETARA
eramaten gaitu”
- Ir rintz iar en ing uruk o iker keta e ta gogoeta egin duzu ‘Erraiak’ dokumentalean. Nola sortu zen irrintzia ?
Zaila da esaten eta dokumentalaren helburua ez da irrintziaren sorrera bilatzea,
baina horren inguruan hausnartu dugu, batez ere nondik datorren jakiteko. Munduan
zehar ehundaka oihu aurkitu ditugu eta
gehiengoak animalien imitazioak dira. Nik
planteatzen dut gure irrintzia zaldien soinuaren imitazioa dela.
- Irrintziak funtzio bat zeukan? Zertarako
erabiltzen zen?
Ezin da jakin, baina hipotesiak egin daitezke. Ehizan animaliak gerturatzeko izan
zitekeen, adibidez. Menderik mende irrintziaren funtzioak aldatu egin dira. Orain
dela ehundaka urte egiten zen irrintzi batek eta gaur egiten denak ez dute zerikusirik. Irrintziaren funtzionalitatea aldatu
egin da, baina sasoi bakoitzera egokitu da
eta bizirik jarraitzen du.
- Ir rin tzi m ota e zbe rdin ak a urki tu di tuzula esan iz an duzu. Nolako aldea dago
irrintzi batetik bestera?
Eibarren lekaixo deitzen zaio, adibidez.
Jaiarekin edo pozarekin lotzen den oihua
da, baina emozio oso ezberdinak espresatzeko modua da irrintzia. Beraz, testuinguruaren arabera irrintzi mota ezberdinak
daude. Irrintzi ezberdinak klasifikatzeko
gai diren pertsonak daude.
- Guk ezagutzen dugun irrintzia Euskal
Herrian b akarrik erabiltzen da ala baita
gure mugetatik kanpo ere?
Munduan zehar ehundaka oihu aurkitu
ditut eta gure irrintziarekin alderatuta batzuk oso ezberdinak dira, baina badaude
akustikoki irrintziarekin antzekotasun han-

“Gure irrintzia zaldiaren
soinuaren imitazioa
dela uste dut”
dia duten oihuak. Bereberrek egiten duten
oihua (zaghareet), Malawin egiten den
oihu bat eta lekaixua oso antzekoak dira.
Irrintzi horiek fisikoki nola egiten diren ikertu beharko litzateke eta Nafarroako Unibertsitatean egiten diharduten ikerketa foniatriko bati buruz egiten dugu berba dokumentalean. Munduko oihu guztiek batu
egiten gaituzte modu batean edo bestean.
- Oihu guztien artean lotura egon daiteke?
Berezko herriek oinarri bat dute eta gaur
egun ezagutzen ditugun oihu hauek sasoi
bateko herri horien ispilua dira. Ziur naiz
oihu guztiek zerbait dutela amankomunean.

- Ik erketa zaila izan da?
Orain dela hamar urte nire lagun min bat
hil zen eta bere amamak izugarrizko irrintzia bota zuen hiletan. Horrekin gelditu
nintzen. Antropologia ikasketak egin nituen eta horrelako adierazpen kulturalekiko interesa izan dudanez, irrintziari buruz
ikertzen hasi nintzen orain dela urte bi.
Gaiaren inguruan tesiak eta dokumentu
ugari aurkitzea espero nuen, baina ez zegoen ezer. Abentura bat izan da eta zegoen gutxia batu eta josten saiatu naiz. Nire
hausnarketak erabili ditut josteko.
- N ola ira un du irr intzi ak gau r egune ra
arte?
Batetik, gure identitatearen elementu
oso garrantzitsua delako. Bigarrenik, transmisioa nola bermatu den ikusi beharko litzateke eta emakumeek berebiziko papera
izan dute zentzu horretan. Eta hirugarrenik,
irrintziak izan dituen funtzioak testuinguruaren arabera egokitu direlako.
- Euskal gizartearen erraietan dagoelako
ma ntendu da bizirik?
Bai, eta oihua erraietatik ateratzen delako. Irrintzi egiten dugunean oihuak erraietara eramaten gaitu.

...eta kitto!
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Euskal udalekuetarako diru-bilketa
dago abian itsulapikoa.eus-en
NOLA LAGUNDU?
www.itsulapikoa.eus/eu/proiektuak/abaigarko-udalekuetakoetxea-obretan
helbidean sartu ekarpena egiteko:
- Gure esker ona eta nahi adina musu!
(15 euro)
- Gure esker ona eta nahi adina musu
eta Abaigarko etxearen posterra koloretan (30 euro)
- Gure esker ona eta nahi adina musu,
Abaigarko etxearen posterra koloretan
eta txapa (60 euro)
- Gure esker ona eta nahi adina musu,
Abaigarko etxearen posterra koloretan, txapa eta etxea guztiz jantzita dagoenean egingo dugun irekiera festarako gonbidapen berezia (120 euro)
- Gure esker ona, muxu handi bat,
posterra, txapa, irekiera festarako gonbidapen berezia, eta, gainera, Mikel
Laboaren koadro handi bat (300 euro
edo gehiago).

A

baigarko euskal udalekuetarako diru-bilketa kanpaina abiatu dute interneten, itsulapikoa.eus-en, Euskal Herriko edo Euskal Herriarekin zerikusia duten herri proiektu eta egitasmoek
behar duten bultzada ekonomikoa lortzeko plataforman. Kanpaina ixteko 24 egun
falta diren honetan, 14.840 euro biltzea
lortu dute. Hala ere, ezarritako helburutik
urruti daude oraindik eta, horregatik, udalekuetan boluntario ibiltzen diren eibartarrek dei berezia egin nahi dute herrian,
“gugan sinisten duen jendearen laguntza
behar dugu eta. Ekarpenik txikiena ere asko asko da guretzat!”.
Badira 40 urte Abaigarren, Nafarroako
herri txiki batean, Euskal Herriko haur eta
gazteei udan euskeraz bizitzeko aukera
eskaintzen dieten udalekuak antolatzen dituztela eta Eibarko gazte talde batek hainbat urte daramatza Abaigarko udalekuetan, arduradun-begirale lenetan: “Euskal
Herriko txoko desberdinetatik elkartutako
gazte boluntario ugarik hartzen dugu parte, bertako haur guztiei zuzendua dagoen

proiektua aurrera ateratzeko lanean. Elkarlanean, gozatuz eta beti ere euskera oinarritzat hartuta, hainbat balore lantzen ditugu txandetan, 15 egun ahaztezinetan”.
Hala ere, azaldu digutenez, “azken hiru
urteetan etxearen erabilera mugatuta
egon da, berritze lan handi batean murgilduta ibili gara eta, beraz, ezinezkoa izan
zaigu bertan udalekuak antolatzea. Zorionez, eraberritze prozesua bide onetik doa
eta, egindako ahalegin handiari esker,
etxea badoa poliki-poliki berriro forma hartzen eta, aurtengo udan, uztaila eta abuztua bitartean, 240 gazte baino gehiago
bertan elkartu eta berriro etxera bueltatu
ahal izango dira”.
Baina hori guztia egin ahal izateko,
250.000 eurotik gorako gastuari aurre egin
behar izan diote, horretarako mailegua eskatuta. Eta hori gutxi balitz, uda honetan
txandak behar den moduan martxan ipini
ahal izateko ezinbestekoa dute sukalde
eta litera berriak erostea eta, horregatik
abiatu dute, hain zuzen ere, diru bilketa
edo crowfounding-a.

...eta kitto!
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1938
1942
Eibarko industria berpiztu
zuten lau urteak
Faxisten bonbek herria suntsitu
zuten 1937ko apirilaren 22tik
25era. Eibarrek hainbat
bonbardaketa jasan zituen zazpi
hilabetean zehar, baina Italiako
Gezi Beltzen erasoa erabakigarria
izan zen indar kolpistak herrian
sartzeko. Bonbardaketaren
ondoren suak Eibar jan zuen eta
San Andres elizak eta eraikin gutxi
batzuk jarraitu zuten zutik.
Mendeetan zehar herriaren ikur
izandako tailarrak ere suntsituta
geratu ziren eta, aurrera egin nahi
izanez gero, industria berpiztu
beharra zegoen.

1938. urteko Eibarko plano baten gainean lau urte horietan eraikin ziren 32 fabrikak kokatzen dira (El Casco, Ayra Durex, Domingo Gisasola, BOJ, AYA, A. Gabilondo e hijos, Aurrera, Trust...), sasoi hartan zuten kokalekuaren arabera ezarrita.
Eraikinen planoez, ezaugarriez eta testu labur batez gain, enpresa bakoitzak sortutako produktuak daude ikusgai sabaian eskegita dauden kubo batzuetan. Erakusketa-gelaren sarreran, gainera, 1937ko bon-

bardaketaren uneko argazki bat dago, zerutik hartutakoa, eta baita azalean Eibarko
bonbardaketaren ilustrazio bat duen ‘La
domenica del corriere’ egunkari italiarraren ale bat ere.
Herria suntsituta geratu arren lanean jarraitu zutenak omentzeko egin den erakusketa prestatu du museoak, “lan egiteko gogo honen bitartez Eibarrek ez zuelako galdu gaitasun produktiboa”, erakusketaren antolatzaileen berbetan. Mikel

Jordi Ventura

A

rmagintza Museoak ‘Eibarko industria sarearen berreraikuntza
1938-1942’ izeneko erakusketa
zabaldu zuen joan den astean, bonbardeketen 82. urteurrenean, eta ekainaren 2ra
arte egongo da ikusgai. Erakusketa honek
1938 eta 1942 urteen artean egin ziren
eraikin industrial esanguratsuenak biltzen
ditu, iraganaren eta geroaren arteko mugarria ezarri zutelako herriko arkitekturan
eta hirigintzan.

Tailerrez gain, lau solairuko etxebizitza eraiki zuen “A. Gabilondo e Hijos” enpresak.

...eta kitto!
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Aparicio arkitektoak eraikin bakoitzaren inguruko azterketa egin du eta Martin Azpilikueta marrazkilariak tailarrak ilustratu ditu. Eibartar biek, gainera, erakusketari buruzko katalogo bat prestatu dute, museoan ikusgai dagoena paperera eramanez.
Katalogoa datorren astean egongo da eskuragai museoan.
Hirigintza-plan barik
Gerra Zibila amaitu barik zegoenean jarri zen martxan Eibarko industriaren berreraikuntza. Gerran kaltetuentzako zergasalbuespen politika ezarri zen eta industrialariek bide hori hartu zuten eraikin berriak egiteko. “Erregimenaren jarraitzaileak zirela erakutsi behar zuten”, Marina
Barrena Armagintza Museoaren arduradunaren berbetan, “baina krimenik egin
ez izana nahikoa zen, ez ziren faxisten
agurra egiten ibili behar”. Gainera, hainbat diru-laguntza eskaini ziren eraikinak
berreraikitzeko.
Gogoa eta dirua bai, baina ez zen inolako hirigintza-planik egin industriaren berreraikuntza zehazteko. Beraz, mota askotako eraikinak sortu ziren herriko txoko ezberdinetan: tailar handiak, etxebizitzak eta
tailarrak batzen zituzten eraikinak... Eta herriaren orografia kontuan hartuz gero, urte askotan zehar Eibarren ikurra izan den
paisaia berezia eratu zen 1938tik 1942ra,
‘hiri-tailarra’.
Jauregi itxurako “El Casco”-ren fatxada.

1938ko plano baten gainean 32 tailer irudikatzen dituzten kuboak jarri dituzte erakusketan.

Industria moderno eta garaikidea
Raimundo Alberdi y Abaunz arkitektoak
diseinatu zituen bonbardaketaren ondoren
sortu ziren eraikin gehienak. Udal arkitektoa zen eta askatasun osoa eduki zuen tailar berriak proiektatzeko. Hala ere, eraikin
batzuk nahiko antzekoak dira: burdina eta
zementu erabili zituen eraikitzeko, eta estalki laua dute tailarren hazkundean pentsatuz.
Alberdi y Abaunzek estilo abangoardista
erabili zuen tailarrak diseinatzeko, enpresen modernitatearen erakusle izateko asmoz. “Eibarko industria beti
egon zen adi armagintza industriaren garapena nondik
nora zihoan jakiteko, eta tailarrak berreraiki behar izan zirenean ere izaera berdina mantendu zen. Horrela, sortu ziren
eraikinek izaera moderno eta
garaikidea izan zuten”, Barrenaren berbetan. Museoaren
arduradunak, gainera, eraikinen balio arkitektonikoa goraipatzen du. “Ezin dugu eraikinen potentzia ikusi, herriaren
orografiaren ondorioz perspektibarik ez dugulako”.
Herriaren izaera
industrialaren erakusle
‘A. Gabilondo e hijos’ eta ‘El
Casco’ dira 1938 eta 1942 urteen artean sortutako eraikinetako adibide bi. Agustin Gabilondoren tailarra Barrena kalean dago, gaur egun erabilerarik gabe 2017an ateak itxi

“Alberdi y Abaunz
arkitektoak estilo
abangoardista erabili
zuen tailerrak
diseinatzeko, enpresen
modernitatearen erakusle”
ondoren, eta Alberdi y Abaunzek egindakoaren erakusle da. Gerra aurretik Agustin Gabilondok Ardantza kalean zuen armagintza tailarra, baina burdin eta altzairu
berezi kalibratuak ekoizten hasi zen tailarra
Barrenara pasa zuenean. Ego ibaia estali
behar izan zuten Barrenako fabrika eraikitzeko (93 metro) eta beheko pisuan tailerra sortzeaz gain, lau solairuko bloke bat
eraiki zuten etxebizitzetarako.
‘El Casco’, bestetik, Juan Olave eta
Juan Solozabal Orbeako langile ohiek sortu zuten 1920an. Pistolak sortzeaz gain
idazmahairako artikuluak egin zituzten eta
bola-grapagailua da euren produktu adierazgarriena. Gerra ostean Pagei eta Muzategi kaleen artean eraiki zuten tailar berria, desnibel nabarmena eta forma irregularra duen orubera egokituz. Eraikina hazi egin zen Olave eta Solozabelen negozioak aurrera egin zuen heinean, eta
10.000 metro karratuko azalera zuen fabrika sortzeaz gain, jauregi itxura zuen
etxebizitza eraiki zuten ‘El Casco’-ko jabeek. Orain dela hainbat urte Elgetara eraman zuten produkzioa, baina eraikinak zutik jarraitzen du momentuz herriaren erdialdean, Eibarren izaera industrialaren
erakusle.
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Markel Goimendiourrutia (arotza)

“Arotzeria probatu eta
berehala liluratu nintzen”
Markel Goimendiourrutiak brontzezko domina eskuratu zuen Spain Skills 2019 lehiaketan, Lanbide
Heziketako olinpiadetan. Ikasitakoa praktikan jarri ahal izan zuen Madrilen jokatutako lehiaketan
eta pozik amaitu zuen emaitzarekin. Markelek zurgintza ikasketak egin ditu Gasteizen eta orain
praktikak egiten dihardu enpresa batean.
- Brontzezko domina lortu zenuen Spain
Ski ll s l ehi ake ta n. N ol ako es per ie ntz ia
izan zen?
Lehenik bastidore bat egin behar izan
nuen (leihoen inguruan kokatzen den marko antzeko bat, kurbekin). Aurreko egunean lehiaketan egin behar genuena planoan ikusi ahal izan genuen, baina asko espezifikatu barik eta lehiaketaren egunean
neurriak eta bestelakoak jasotzen zituen
planoa eman ziguten. Egun bi eduki genituen eskatutakoa egiteko, zortzi ordu
egun bakoitzean, eta hirugarren egunean
aulki bat egin behar izan genuen.
- Ep ail eek zer h ar tze n zu ten k on tut an
puntuak emateko orduan?
Parte-hartzaile bakoitza 100 punturekin
hasten zen eta akatsak edukiz gero epaileek
puntuak kentzen zituzten. Adibidez, elkargune batean milimetro bateko akatsa egotea, egurra leuna ez uztea... akatsak ziren.
- Proba zailak izan ziren?
Egindakoarekin gustora amaitu nuen,
baina zerbait gehiago egiteko gogoarekin
geratu nintzen. Lehen postuan geratu zenak bere lana oso ondo egin zuen, baina bigarren postutik eta azkenera arteko lehia
oso parekatua izan zen. Denboraren kontua izan zen zailena, denbora gehiago utzi
izan balute, ez dakit zer pasatuko litzatekeen, baina ni trankilago ibiliko nintzen.

- Spain Skillserako bereziki prestatu zin en ed o i kas tur te an ika sit ak oar ek in
n ahikoa zen?
Euskadiko txapelketarako astebete besterik ez nuen eduki prestatzeko, arazo batzuk zirela medio, baina Espainiako lehiarako pare bat hilabete egon naiz prestatzen. Lehenengo, klaseko proiektuekin ibili nintzen, baina amaitu nuenean goizez
entrenatu egin nintzen eta baita arratsalde batzuetan ere. Adibidez, bastidoreak
egiten ibili nintzen, aurreko urteetan Spain
Skillsen egin izan zena kontuan hartuta,

baina bastidore horiek karratuak ziren eta
lehiaketa honetan kurbekin egiteko eskatu
ziguten. Ez nuen sekula horrelakorik egin!
- Aur ret ik e gi n ba rik o ze rba it i za nda ,
brontzezko domina lortzea ez da gauza
makala .
Hasieran beldurtuta negoen, galduta,
baina azkenean ondo irten zitzaidan.
- Zer k eraman za itu zurgin tzaren mu ndura?
Sukaldaritza ikasten ibili nintzen, baina
utzi egin nuen eta ez nekien zer egin. Orduan, arotzeria ikastaro bat zegoela ikusi
eta probatu egin nuen. Liluratuta geratu
nintzen.
- Orain praktikak egiten zabiltza, eta gero zer?
Oraindik ez dakit. Lanpostua eskaintzen
badidate, hartu egingo dut, klasean eta lanean egiten dena ez direlako gauza bera,
ez dauka zerikusirik. Praktiketan, adibidez,
egur trinkoa lantzen dut eta asko gustatzen zait, gauza zailak gustatzen zaizkidalako. Armairuak, mahaiak... egiten ditut
eta lan nekeza da, baina oso gustokoa dut.
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Andrea Garcia eta David Otero zuzenean,
Gipuzkoan Gazte Tourren eskutik

B

ihar Andrea Garcia eibartarraren
eta David Otero abeslari ezagunaren kontzertua hartuko du Coliseo antzokiak, 19:00etan hasita (5 euro), Gipuzkoan Gazte Tour egitasmoaren baitan antolatutako kontzertuan.
Probintziako musika eta arte eszenikoen inguruko hainbat jarduera biltzen dituen egitasmoa da Gipuzkoan Gazte
Tour eta Foru Aldundiaren ekimenez garatzen da, hainbat udalekin elkarlanean.
Lehen Gaztemaniak izena zuen ekimenaren asmo nagusia, “gazte eta nerabeei (12-25 urte) euren gustoko kulturprogramazioa eskaini nahi zaie, beti ere
eurak ekitaldiaren parte direla senti daitezen ahaleginduz”.
Iazko denboraldian lortu zuten arrakasta ikusita, antolatzaileak ekitaldi berriak prestatzera animatu dira eta, horrela, Irunen geldialdia egin eta gero,
bihar gure herrira musikari lotutako pro-

grama berezia ailegatuko da. Antolatzaileen berbetan, “David Otero abeslaria izango da kartel burua. Haren aurretik, Ba!Goaz-eko lehiakidea den Andrea Garcia abeslari eibartarra arituko
da. Bestalde, arratsaldeko kontzertua
baino lehen, dantzako masterclass bat
eskainiko da, dohainik, Donostiako
Bamboo Dance akademiako irakasle
baten eskutik”.
Dani Martin bere lehengusuarekin batera, 1994tik 2010era bitartean El Canto

de Loco taldearekin gitarra jotzen zuen
David Oterok eta horregatik da horren
ezaguna. 2010ean taldea banandu eta
gero, Davidek bakarkako ibilbideari ekin
zion, “El Pescao” izena hartuta. Hain zuzen ere, hori izan zen El Canto del Locoren “Zapatillas” diskorako berak konposatutako abestiaren izena. Lehen albuma aurkezteko Espainian zehar urte biko
bira egin eta 150 kontzertu baino gehiago eman eta gero, agur esan zion El

Pescao izenari eta Argentinara joan zen
bizitzera. Une honetan David Otero bere disko berria, “1980” izenekoa ezagutzera emateko biran dabil Espainian zein
Latinamerikan.
Oteroren aurretik, baina, EITBko Bago!az saioan primeran dabilen Andrea
Garcia eibartarrak jardungo du kantuan. Arrakasta handia lortzen diharduen gazteak, abesteaz eta dantzan
egiteaz gain, txeloa eta pianoa ere jotzen ditu eta, kontzertua jaioterrian
izanda, berak ez ezik jarraitzaileek ere
emanaldiarekin gozatuko dutela, horretan zalantzarik ez dago!
Bestalde, eta biharko egunerako plana biribiltzeko, dantza masterclass-a antolatu dute goizerako. Saioa 2006. urtean edo aurretik jaiotakoentzat izango
da, dohainik, 11:30etik 13:00era Ipurua
kiroldegian (atzo itxi zuten izena emateko epea).

tartak
● enkarguak
etxera
●

LORADENDA
– Lora eta landare
natural eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

UDABERRIRAKO MODA

EIBARTIK IRTEN GABE
Emakume
moda
Errebal, 14

607-926886
elvestidor.eibar

www.xaremoda.com

Zuloagatarren, 1
943 53 67 64

EHUN NATURALAK
ETA KOLORE
FLUORESZENTEAK
Udaberria ailegatzearekin
batera, naturarekin bat
egiteko gure grina areagotu
egiten da eta, horren
eraginez, beste urtaro
batzuetan baino gehiago
jotzen dugu ehun naturalak
aukeratzera: lihoa, gazak
eta puntua nagusituko dira
aurten ere. Eta uda
honetarako kolorea zein
izango den erabakitzeke
egon arren, badirudi
fluoreszenteak dendetan
indartsu sartu direla.

Bidebarrieta, 8
943 05 60 82

Udaberrirako

modan
BEHAR DUZUN
GUZTIA
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iokin elortza

Pantailetako argi urdinaren eraginari
aurre egiteko, erremedio eraginkorrena
ohera joan aurretiko azken bi
orduetan mobilarekin ez ibiltzea da

Argi urdina
Gaur egun etengabe erabiltzen ditugun telefono mobil, portatil, tablet eta guzti horiek argi urdina emititzen dute nagusiki
euren pantailetatik.
Gailu horiek gure bizitzan onura asko ekarri badizkigute ere, gure
osasunean kaltegarri diren ondorio batzuk ere ekarri dituzte. Ezagunenak: begietako arazoak, lehortasuna, ikusmen borrosoa, gorritasuna eta, horren guztiaren ondorioz, buruko minak etabar luzea.
Baina badira hain ezagunak ez diren eta osasunerako kaltegarriak ere badiren beste ondorio batzuk. Adibidez, loa hartzeko,
edo insomnioan, dute eragina.
Gure gorputza, eguzkiaren argia joaten denean, melatonina hormona askatzen hasten da gorputzari lo egiteko ordua heltzen ari
dela abisatu eta loari hartzen laguntzen joateko.

eva perez de albeniz

Baina, ikerketa guztien arabera, gailu horiek emititzen duten argi urdinaren ondorioz, gorputzak ez du melatonina hori askatzen
eta, beraz, gorputzari informazio hori ez zaio heltzen.
Horrek eragin zuzena eta handia dauka gure loaren kopuru eta
kalitatean. Are gehiago, askotan, mobilarekin ohera joan aurreko momenturaino, edo ohean bertan ere erabiltzen dugunean.
Kasu horietan gorputzak ez du lo egiteko ordua dela abisatuko
dion melatoninarik edukiko, eta denbora luzeagoa beharko du
loa hartzeko.
Arazo hori ekiditeko, badira gailu horiek emititzen duten argi urdina saihesteko filtroak, aplikazioak etabar luzea. Baina erremedio
guztietatik eraginkorrena ohera joan aurretiko azken bi orduetan
mobilarekin ez ibiltzea da. Lortuko ote dugu?

Gure egiak egi direla sinistuz bizi
gara eta, parean daukagunaren
errealitatea ezberdina bada, erratuta
dagoela pentsatuz; arlo guztietan

Egiak
Unibertsitatean karrera ikasten nengoela ordu mordoa eman
nituen interesik gabeko gauzak entzuten. Baina bost urte haietan perla batzuk ere izan ziren. Halako egun batean, irakasle batek errealitateari buruz hitz egin zigun. Berak zioenez bi errealitate mota daude: lehenengo mailakoa eta bigarren mailakoa. Lehenengo maila objektiboa da, fisikoa, neurtu daitekeena, adibidez urak 100 gradutan irakiten duela. Errealitate honetan egiak
zientziak neurtutakoak dira.
Bigarren mailako errealitatean, ordea, subjetibotasuna da nagusi, mundua nik ikusten dudan bezalakoa da eta hemen bizipenak,
baloreak eta sinismenak dira egiak eraikitzen dituztenak. Belardi
batean baserritarrak ganaduaren janaria ikusiko du eta nik merienda bat egiteko leku aproposa. Udaletxea parez pare begiratzen badugu arkuz betetako fatxada ederra ikusiko dugu, baina atzekaldean jarriz gero bista erabat ezberdina da. Nork dauka arrazoia? Zein
da egiaren jabe? Ezinezkoa da galdera honi erantzuna ematea.
Ba nire irakasleak esan zigun hurrengoa zera izan zen: pertsona
guztiak bizi garela bigarren mailako errealitate hortan. Egirik ez dagoen horretan, edo egi ezberdinentzako lekua dagoen horretan.
Eta horrela bizi gara pertsonak, inuxente samar, gure egiak egi

direla sinistuz eta, parean daukagunaren errealitatea ezberdina
bada, erratuta dagoela pentsatuz. Hau gure etxean gertatzen da,
lanean, lagunartean eta baita gizartean ere.
Guzti honetaz aritu naiz pentsatzen kanpainan egon diren politikariak entzuten nituen bitartean. Alderdi politiko bakoitzak bere
egiak dauzka eta errealitatea era batera deskribatzen digu. Gizarte
ezberdinak antzematen dituztenez, gizartea hobetzeko proposamenak ere zeharo ezberdinak dira, kontrako muturrekoak batzutan.
Baina hori ez da kezkatzen nauena. Arazoa norbaitek bere ikuspegia inposatu nahi duenean dator. Politikari asko besteen egia
zapaltzen saiatu dira gezurrak esaten, iraintzen, errespetu faltaz
betetako jarrera erakusten eta guzti hau aurretik prestatutako
marketin plan zorrotz baten ostean.
Botoa eman diogu gure ikuspuntuarekin bat egiten duen alderdiari, edo behintzak hurbiltzen zaionari. Emaitzak badakizkigu. Bigarren errealitate ezberdinetan bizi garela onartzen dugu. Baina,
denok elkarbizitzeko errealitatea eraikitzeko ordua heltzen denean,
kontua ez da arrazoia edukitzea, baizik eta besteen arrazoiak ulertzeko ahalegin handia egin eta posturak hurbiltzea. Espero dezagun gure politikariek lan eskerga hau egiteko gaitasuna edukitzea.
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Pilota jaialdi berezia izango da etzi
eguerdian Gallastegiren omenez
Frontoiko paretaren kolore berdeak salatuko du aspaldiko sasoi bateko Miguel Gallastegik jokatzen zuen orduko batean ez
gaudela. Bestelako guztiari aspaldiko ukitua emango diotelako
domeka goizean Astelenan jokatuko den jaialdi berezia antolatu
dutenek. Eibarko Udalak eta Gipuzkoako Diputazioak bultzatutako ekimenak urtarrilaren 4an hil zen Miguel Gallastegiren familiak eskatutakoari jarraituko dio eta beste denboretara eramango
gaitu: pilotariek zuriz jokatuko dute, alkondarekin, hiru epaile izango dira aulkietan eserita eta, horrez gain, Angelusa ere errezatuko da 12:00etan. Jaialdia 11:30ean hasiko da eta jokatuko diren
partiduak honakoak izango dira: lehenengo 18 tantora neurtuko
dituzte indarrak Ioritz Egiguren tolosarrak eta Xabi Santxo usurbildarrak; bigarrengoan orain dela gutxira arte pilota profesionaleko goi mailan jardun duten Titin III.ak eta Merino II.ak osatutako bikoteak hiruko baten aurka jokatuko du, nor baino nor. Gallastegik askotan jokatu zituen horrelako konbinazioetan. Oraingoan Narbaiza eibartarrak Ollo eta Sanchez izango ditu lagun bikoteari aurre egiteko. Ohorezko sakea Martinez de Irujo pilotariohiaren esku izango da eta Euskitze esatariak bertso batzuk ere

Merinok eta Titinek txapelketa
bat baino gehiago irabazi
zuten elkarrekin.

botako ditu. Sarrera doan izango da, eta txartelak dagoeneko
hainbat tokitan eskuratu daitezke.
Lurzorua ere berrituta
Asperen gomendioari jarraituz, Udala pilotalekuaren jabeak
leundu egin du lurra. Bost milimetro jan dizkio eta 1904an inauguratutako pilotalekuan argia gehiago islatzen da. Katedralaren
bereizgarrietako bat zen zoru lakarra; orain, kolpetik, bizi bilakatu
da. Hemendik aurrera erasoan jokatzeko aproposagoa izango da,
eta defentsarako zailagoa.

Amañako pilota txapelketako
hirugarren edizioa martxan da
A urreko asteburuan hasi
zen Amaña es
la Caña auzoko elkarteak
antolatutako
pilota txapelketaren hirugarren edizioa,
benjamin eta
alebin mailetako pilotarien
parte-hartzearekin. Amañako dorreetako
frontoian jokatzen den txapelketaren kanporaketak bost zapatu hartuko ditu:
apirilaren 27an jokatu zen lehenengo jardunaldia eta maiatzaren
4, 11, 18 eta 25ean izango du jarraipena, zapatuero 11:00etan hasiko den jaialdiekin. Finalak ekainaren 1ean izango dira.

Avia Eibar Saskibaloiak igotzeko
azken aukera izango du etxean
Iazko denboraldian kanasta batengatik, eta aurten egoera berdinean, probintziako 2. Mailara igotzeko aukerak galdu ditu gure
herriko saskibaloi taldeak. Donostian Axularrekin 63-53 galdu ondoren (zortzi puntu baino gutxiagoko aldearekin galduz gero, igota zegoen), Avia Eibar Saskibaloiak azken aukera izango du Ipurua
kiroldegian lau taldeen artean jokatuko den fasean. Maiatzaren
11 eta 12ko asteburuan jokatuko den kanporaketetako irabazleak lortuko du igotzeko geratzen den postu bakarra. Ea oraingoan
zortea duten Iñaki Sanchezek prestatutako jokalariek.

Esteban Plazaola Zubizarreta
II. Urteurrena (2017-V-3)

“Badira urte bi gure aldetik joan zinela, baina ez maite
zaitugunon bihotzetatik. Jakin ezazu, zuk landatutako hazia
behar bezala indartzen eta zaintzen jarraitzen dugula”

.

Zuk emandakoa ez dugu inoiz ahaztuko.
Izugarri maite zaitugu, Aitatxo. ZURE EMAZTE ETA ALABAK
Bere aldeko urteurren MEZA maiatzaren 6an, domekan,
goizeko 11:00etan egingo dugu Azkoitiko parrokian.
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Azkena Adahik irabazi du foball-zaletuen Kirolbet liga
Ez zen ezustekorik izan ligako azken jardunaldian eta, Garajes Garciak partidu
zaila erraz bereganatu bazuen ere (5-1 irabazi zion Durango sailkapeneko hirugarrenari), Azkena Adahik ondo aprobetxatu
zuen sailkapeneko azkena zuela aurrean 71ekoarekin agurtzeko liga. Horrela, berdinduta amaitu badute ere, Azkena Adahi
da edizio honetako liga irabazlea eta Garajes Garcia azpitxapeldun tituluarekin konformatu behar izan da. Asteburu honetako jardunaldian, bestalde, Kopa txapelketa
hasiko da, final-zortzirenetako partiduekin:
bihar Bar Areto - JMR Erreformak
(09:00etan), Durango - Ipur Sagardotegia
(10:30) eta Los Paisanos L. Rueda - Garajes Garcia (12:00) partiduak jokatuko dira,

eta etzi La Jara R. Hiru - Slow XOK
(09:00), Chic - Azkena Adahi (10:30) eta
Feredu Solutions - Bar Txoko (12:00) neur-

ketak izango dira jokoan. Larragest Sporting zortedun izan da eta aurrera egingo
du jokatu barik.

Asola Berriko bolariek ez zuten larregi asmatu etxean
Ez da holakorik gertatzen den
lehenengo aldia, baina oraingoan ere Asola Berrikoak ez
ziren onenak izan euren bolatokian. Eibarko bolatokian jokatutako Gipuzkoako 50. hiru-txirlo
txapelketaren bosgarren jardunaldian Elgoibarko Jabier Osoro nagusitu zen, zazpi txirlorekin, eta txirlo kopuru bera lortu
zuen Bergarako Mikel Almorzak. Orain arteko sailkapen oro-

korrean, Angel Ibarluzea elgoibartarrak hiru txirloko aldea ateratzen dio Asola Berriko Ganix
Rodriguezi eta seikoa Iker Arizmendiarrieta markinarrari. Emakumezkoen sailkapenean, Olatz
Rodriguez eibartarra Carmen
Cordero azpeitiarrarengandik bi
txirlora dago, hirugarren postuan, eta Asola Berriko Sonia
Gomez eta Miren Diez ez daude
urruti, hiru txirlora.

Urbateko waterpolistak
Euskal Herriko ligaren bila

Escuderia Eibarkoak garaile Sportech
Kopako lehen rally puntuagarrian
Eibarko taldea nagusi izan zen erlojupeko modalitatean Los Arcos
herriaren inguruetan aurreko zapatuan jokatutako Nafarroako Zirkuitoko V. Rallyan, hasieratik tartea lortu eta azken helmugara lehenengo
postuari eutsi ondoren. Arkaitz Zubimendik eta Aritz Elgarrestak osatutako bikoteak bigarren postua lortu zuen eta Igor Izagirre eta Angel
Ruizena hirugarrena izan zen. Hurrengo proba; Goilurra Rallya, asfaltoan jokatu beharko dute ekainaren 1ean.

Ez dituzte neurketa errazak izan, baina Urbat-Urkotronik
waterpoloko ordezkari nagusiek bikain dihardute denboraldi amaieran. Euskal Herriko txapelketaren finalerdietan,
asteburuan Iruñean bertako WP9802 aurka jokatutakoetan
Eibarko gizonezkoen taldeak 6-7 irabazi zuen; emakumezkoenak baja asko izan zituen eta 9-5 eman zuen amore.
Martitzenean eta eguaztenean itzulerako partiduak jokatu
ziren Orbean eta Urbat garaile izan zen bietan: gizonezkoen taldeak 9-8 irabazi zuen, partidu guztian markagailuan
atzetik joan eta gero, eta emakumezkoen taldea, seina berdindu ondoren, penaltietan nagusitu zen. Gauzak
horrela, gizonezkoen Urbatek Askartza B-ren aurka jokatuko du finala eta
emakumezkoenak hirugarren neurketa izango du
Iruñean. Zain dute Leioa
final horretan.
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Eusko Jaurlaritzak milioi bat
euro jarri ditu tribunarako
Ipuruako futbol-zelaiaren mendebaldeko tribuna birmoldatzeko Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluaren erabakia Gipuzkoako Foru Aldundiak beste horrenbeste jartzeko
hartutakoari gehitzen zaio. Udalak ere gustora hartu du erabakia, “laguntza horrekin baieztatu delako aurrez hartutako
konpromisoa”. Dirulaguntza hori Eusko Jaurlaritzak Eibarko
Udalarekin eta Eibar KE-rekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren ondorio da. Foru Aldundiak Ipuruako futbol-zelaian
egin diren eraberritze-lan batzuk lagundu ditu diruz, hain zuzen ere, sortaldeko eta mendebaldeko tribunen obretarako.

Eskozia la Bravak bere eguna
ospatuko du domekan
D omekan Eibarrek Betis Ipuruan hartuko duela aprobetxatuta, Eskozia la Brava peñakoek
hainbat ekintza antolatu dute euren eguna ospatzeko. Egitaraua
goizeko 10:00etan hasiko da eta
eguerdira arte iraungo du umeentzat prestatutako ekitaldiekin:
Iker Amutxastegi II. haurren futbol-txapelketa eta Zorionak ludotekaren eskutik egingo den urdin-gorriarekin zerikusia duten
kontuekin. 12:45etik 13:30era

Barrilada & Lunch izango da bazkideentzako San Kristobalgo
Erromes tabernan. Eta argazkilehiaketa ere jarriko dute martxan, Fran Salazarren oroimenezko lehenengo edizioarekin. Bi sari izango dira eta bakoitzak hiru
argazki bidali dezake gehienez
franeskozia@gmail.com helbidera. Hilaren 16an amaituko da argazkiak bidaltzeko epea eta sariak Eibar-Bartzelona partiduaren
aurretik banatuko dira.

Eibar-Betis etzi 14:00etan
Valentzian partidu bikaina egin ondoren, eta ondo merezitako garaipenak zaletuei eskaini zien lasaitasunarekin,
Mendilibarren taldeak beste urrats bat egin nahi du etzi
eguerdi-arratsaldean (14:00etan) puntu bat gehiagorekin dagoen Betisi Ipuruan irabazita.

Mayo zortzigarren izan zen txakurkrosaren denboraldiko azken proban
Takuai Mushing taldeko ordezkariak Ezkarain jokatutako demanda
xtreme proban hartu zuen parte, bi
egunetan jokatu beharreko hiru lasterketetan. Ehun parte-hartzailetik
gora izan zuen 3 kilometroko lehenengokoan eta, “kaotiko samarra
izan zen irteeraren ondoren”, Andoni Mayo 9. izan zen Dexter txakurrarekin. 8 kilometroko gaueko bigarren

mangan elurra hasi zuen, “frontalen
argi artifizialaren lagungarri”, eta eibartarra 8. postuan helmugaratu zen.
Hurrengo egunean jokatutako azken
mangan gauez egindako ibilbideari
jarraitu zioten eta eibartarrak sailkapen orokorreko postuari eutsi zion.
Horrez gain, Mayo k 7. postuan
amaitu du txakur-kroseko Errioxako
Ligaren azken sailkapenean.

NEREA GALLASTEGI AIZPURUA
(1976-IV-21/2015-V-5)

IV. URTEURRENA
“Gure bihotzett an j arr raa i t z e n duu z u ”
ZURE FAMILIA

22

klisk batean
eibar

JULIO CALLEJA. San Juan 2015 / Dultzaineroen zain.
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Gaur hasiko da ‘Argazkilaritza
maiatzean’ ekimena. Portaleak Juan
Miguel Alba Molinaren ‘Guajiros’
erakusketa jasoko du gaurtik
maiatzaren 26ra, Gabriel Brauk zuribeltzezko argazkiei buruzko tailerra
eskainiko du bihar, hilaren 12an
‘argazki rallya’ egingo da, 25ean
‘Topaketak kalean’ ekimena izango
dugu eta ekainaren 6an Harvey
Wang Portalean egongo da ‘From
Darkroom to Daylight’ pelikulari
buruz berba egiteko. Topalekuan,
bestetik, Jose Ignacio de Castro
argazkilari eibartarraren erretratuak
izango ditugu ikusgai gaur
19:00etatik hilaren 26ra.

JOSE IGNACIO DE CASTRO (ARGAZKILARIA):

“Argazkiak gehiago disfrutatzen
dira tamaina handian”
- Nolako argazkiak ikusi ditzakegu erakusketan?
Bi motatako erretratuak, tamaina txikiko zuri-beltzezkoak eta tamaina handiko
kolorezkoak.
- Zergatik erabili dituzu tamaina ezberdinak argazki mota bakoitzarentzat?
Paperaren prezioak eragina du. Zuri-beltzezkoak paper baritatuan (argazki-paperean) inprimatu ditut, baina paper garestia
da eta tamaina handiagoan eginez gero diru asko gastatu beharko nuke. Orduan, tamaina handiagoko argazkietarako kolorea
erabili dut. Niretzat berria da kolorea erabiltzea, baina argazkiak tamaina horretan
nola ikusiko ziren ikusi nahi nuen eta egia
esan tamaina horretan argazkia gehiago
disfrutatzen da.
- Zergatik erabili dituzu erretratuak bakarrik?
Mota askotako argazkiak egiten ditut,
baina erretratuetan espezializatu naiz.
Erretratuek atentzioa ematen didate. Gaur
egun telefono mugikorrekin ateratako
erretratu asko ikusten ditugu, selfieak eta
abar, baina lehen erretratuak askoz ere
gehiago lantzen ziren. Estudioan egiten
den argazkilaritza gustatzen zait eta disziplina zaila denez lantzean behin estudioan
argazki-saioak egin behar ditut praktika ez
galtzeko.

“Kolorea izan da erronka
erakusketa honetan”
- Erretratuetan pertsona bat argazki-kame rar en au rre an da go e ta be ste b at
atz ea n. Z e ne urr ita n da gar ran tz its ua
bien artean harreman ona egotea?
Oso garrantzitsua. Adibidez, modeloak
horrelako argazki-saiorik inoiz egin ez badu, baliteke berak egiten dituen keinuak
argazkilariari ez gustatzea, eta horregatik
oso garrantzitsua da modeloa erlaxatzea,
berba egitea, lasaitzea... Modeloa erlaxatzen bada, errazagoa da saioa aurrera ateratzea.
- Aurretik pentsatzen duzu zer lortu nahi
du zun a la sa ioe tan b apa te an so rtz en
dena gustatzen zaizu?
Normalean aurretik prestatzen ditut
saioak, bilatu nahi dudana lortzeko, baina
batzuetan gauzak sortzen dira. Argazki batzuek aurretiko prestaketa handia eskatzen dute.
- Era kus ke tak o err etr at uek b adu te
ezaugarri bera.

“Deporreko argazkilariek
oso maila handia dute,
euren jakinduriatik
ongi ikasten dut”

Bai, galeriako erretratu klasikoak izateaz gainera, kolorea izan da erronka erakusketa honetan.
- Maila teknikoan zailtasun handiak izan
ditu zu?
Kolorea lantzea oso zaila da argazkilaritzan eta ahalik eta ondoen egiten saiatu
naiz. Makina profesionala daukat eta erretraturako objektiboak erabili ditut, distortsiorik gabe eta konpresio bikainarekin.
Modeloa ederra izan daiteke, baina ez badituzu objektibo egokiak erabiltzen argazkia alperrik galdu egiten da. Denak du garrantzia: argazkilariak, modeloak, argazkimakinak, testuinguruak eta inprimatzeak.
- Teknika bera erabili duzu argazki guztieta n?
Bai, baina argazkiak prozesatzeko orduan oso fina izaten saiatu naiz. Ezin da
argazkilariaren ukitua igarri, emaitza ahalik
eta naturalena izan behar da.
- ‘Argazkil aritza ma iatzean’ e gitasmoar en bar rua n e gin go d uz u er aku sk eta .
Be rezia izango da zuretzat?
Erakusketaren inaugurazioan Argazkilaritza Sari Nazionala jaso duten bi argazkilari
egongo dira (Alba Molina eta Brau), beraz,
oso berezia izango da. Bestetik, Deporreko Argazkilaritza Taldekoei eskerrak eman
nahi dizkiet, oso maila handia dutelako eta
eurekin asko ikasten dudalako.

...eta kitto!
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DEUS EZ (musika taldea):

Deus Ez taldeak “Sherpak” disko
berria aurkeztuko du Eibarren
maiatzaren 11n. Ainhoa Beristain

“Bigarren disko hau
autentikoagoa da”
- Denbora gu
utxi, urtte etaa erd
di pasatu da lehen diskkoa aterra
zenutenetik. Nolako eboluzioa eman da denbora horrretan?
Prozesua nahiko naturala izan da. Lehen diskoa egin genuenetik kontzertuak irtetzen joan dira, eta abesti berriak zeudela
ikusi dugunean grabatzea eta diskoa berria kaleratzea pentsatu dugu. Beti daukagu kantu berriak ateratzeko eta emateko
grina. Aurrekoan bezala Iruñean grabatu dugu DrumGroove estudioan, Josu Ervitiren gidaritzapean. Denok eman dugu pausu bat aurrera. Instrumentuekin erosoago sentitu gara, abestiak konposatzerakoan ere naturalago irten dira… Urte eta erdi horretan, zuzenekoekin eta, zeozer ikasi dugula esan dezakegu. Lehen diskan muga gehiago jarri genituen. Honetan, berriz, autentikoagoak gara. “Rollo popero" hori galdu gabe diskoa ilunagoa da, eta gure nortasuna askoz hobeto isaldatzen
da. Gure gustokoa dena egitea garrantzitsua dela ikusi dugu.
Zuzenekoetan ezin da gezurrik esan, eta gehien motibatzen
gaituena hartu dugu abiapuntutzat. Orain jendearen erantzuna
zein izango den ikusteko desiatzen gaude.
- KATAPULTA Tour Gipuzkoarako aukeratu zintuzten
2018an…
Musikaren eta arte eszenikoen arloan lurraldeko talentua
sustatzen laguntzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jarritako programa da. Askoren artean aukeratu gintuzten eta
kriston esperientzia ona izan da. Donostiako Festibalean jo ahal
izan genuen. Gure izena Berri Txarrak bezalako talde baten ondoan ikustea izugarria izan zen. Bestalde, Amurriock musika
lehiaketa irabazi genuen iaz eta horrek ere pisu handia izan du
kontzertu berriak lortzeko eta taldea ezagutzera emateko.
- Aurrekoan bezala, rockak oinarrian egoten jarraitzen du
lan berrian?
Bai, eta aurrekoa baino rockeroagoa da. Momentu batzuetan
metal puntu bat ere badago. Beste abesti bat oso poperoa
da… Abesti gogorra edo suabea izanda ere diska osoa lotzen

DEUS EZ Eibar eta Azkoitia artean
2016an sortutako rock alternatibo
taldeak bere bigarren diska
kaleratu du aste honetan.
SHERPAK izena jarrio diote eta
10 kantuz osatuta dago.
Aurkezpen ofiziala datorren
asteburuan egingo dute Eibarren,
Ez Dok tabernan eskainiko duten
zuzenekoan. Eric Deza (gitarra eta
ahotsa), Alex Etxeberria (baxua)
eta Koldo Sagarzazu (bateria) talde
ezberdinetan jo izan duten
musikari esperimentatuak dira.
2017an euren lehen diska atera
zutenetik, lokaletik irten eta
eszenatoki desberdinetan jotzen
ibili dira. Euren indargunea
zuzenekoak direla diote eta
azken lan honen aurrean jendeak
izango duen erreakzioa ikusteko
irrikitan daude.

duena melodia da. Aurrekoan bezala, Eric-ek konposatzen ditu kantuak, nahiz eta gero denon artean joaten garen garatzen.
- Zergatik jarrio diozue “Sherpak” izena?
Izenaren kontuari buelta asko eman genion eta azkenean
“Sherpak” jartzea erabaki genuen denon artean. Abesti gehienetan gai pertsonalak lantzen dira, harremanak, bakoitzaren
zamak, ikutu erreibindikatiboa ahaztu gabe. Emozioen kontuak
pisu handia du eta “Sherpak” izena aukeratu genuen bakoitzak daukan zama edo bizipenen motxila hori isladatzeko. Ez
bakarrik gureak, askotan besteenak ere guk kargatzen ditugulako. Diskaren azken kantuak izen hori darama eta bereziena
da ziurrenik. Ikutu egiten du, edo horrela sentitzen dugu guk.
-Noiz entzun eta ikusi ahal izango zaituztegu?
Atzo atera zen diska osoa, beraz eskuragarri dago plataforma digital guztietan eta youtuben bideoklipa ikus daiteke. Hemendik aurrera promozioa egiten jarraituko dugu, gure lana
ezagutzera emateko eta kontzertuak lortzen joateko. Hurrengo
asteetarako zazpi bat kontzertu dauzkagu lotuta. Maiatzaren
10ean Donostian joko dugu, Tabakaleran, eta hurrengo egunean, zapatuan, Eibarren, Ez Dok tabernan.

...eta kitto!
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Azken lana zuzenean aurkeztuko
du Jabier Muguruzak gaur
“Leiho bat zabalik” diskoa zuzenean aurkeztera etorriko da gaur iluntzean Jabier Muguruza musikari ezaguna. Coliseo antzokian eskainiko duen
kontzertua 20:30ean hasiko da eta emanaldian Ander Mujika gitarra-jole elgoibartarrak lagunduko dio. Izan ere, gaur aurkeztuko duen lanaren sorreran
Mujika bera eta Javi “Carasueño” izan ditu bidelagun Muguruzak. Bere ohiko oinarri akustikotik apur bat aldendu arren, betiko letra intimistei eta melodien dotoretasunari eutsi die Irungo abeslariak, berak dioenez hori baita
gehien interesatzen zaiona eta gehien betetzen duena. Kontzerturako sarrerak 8 euro balio du (6 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

DJ Arima Cool-en saioa
Musika Auzoz Auzo egitasmoaren barruan, gaur
18:30ean haur eta familientzat musika eta dantza
saioa egongo da Arrateko Andra Mari ikastetxeko
patioan , DJ Arima Cool-en eskutik. Aurreko hilean
abiatu zuten egitarauaren barruan, maiatzean
astero saio bat egingo da herriko auzo
ezberdinetan, barixaku arratsaldez, 18:30etik
aurrera: hurrengo barixakuan DJ Zunbalain-en
txanda izango da, Eibarko Bizikleta Plazan; hilak
17an, DJ Arima Cool taldekoena, Jazinto Olabeko
plazan; hilak 24an, DJ Xaiborrena, Urkizuko
parkean; eta 31n DJ Arnorena, Torrekuako parkean.

Irigoienen “Kapadozia” Donostian

Domekan estreinatuko du programa
Debabarreneko Orfeoiak
Debabarreneko Orfeoiak bere egitarau koral berria estreinatuko du
asteburu honetan eta, horretarako, Arabar Errioxako Gatzaga Burandon
herria aukeratu dute taldekideek. Kontzertua domekan, 14:00etan izango da, Sortzez Garbiaren elizan, meza nagusia amaitu eta jarraian. Prestatu duten egitarauak “Bubbles / Ponpak” izenburua dauka, “hain zuzen
ere osatzen duten abestien estilo ezberdinei erreferentzia modura” eta,
horri jarraituta, gaur egungo hainbat abesti eskainiko dituzte. Gaur egun
Eibar, Elgoibar, Ermua eta Debako 30 bat kidek osatzen dute Debabarreneko Orfeioa eta Jose Miguel Laskurain da zuzendaria.

Jose Luis Irigoien argazkilariaren erakusketa ikus
daiteke Donostian, Aieteko Parke Kulturalaren
barruan dagoen Topalekuan. Klub Deportiboko
Argazki Taldeko kideak Kapadozian (Turkia)
egindako hainbat irudirekin osatu duen erakusketa
ikusi nahi izanez gero, astelehenetik domekara
bitartean, 10:00etatik 20:00etara izango du
horretarako aukera.

La Sallekoen arte erakusketa
Astelehenaz geroztik ikus daiteke Untzagako
jubilatu etxean Azitaingo La Salle ikastetxekoen
arte erakusketa. Domekara arte egongo da
ikusteko moduan, gaur 19:15etatik 21:15etara eta
bihar eta etzi, berriz, 12:00etatik 14:00etara.

Salgai daude Euskal Jaiko kantu-afarirako
eta herri-bazkarirako txartelak
Atzo arratsaldean aurkeztu zuten Klub Deportiboan datorren asteburuan ospatuko
den 54. Euskal Jaiaren egitaraua. Antolatu
diren guztien berri hurrengo alean emango dizuegu, baina, besteak beste, urtero lez kantu-afaria (zapatuan 21:30ean) eta herri-bazkaria (domekan 14:30ean) egingo dira, Untza-

gako karpan, bertoko baserrietako produktuekin osatutako menuarekin eta joan nahi
dutenentzat txartelak salgai ipini dituzte, Deporren, 12 eurotan “langile eta dirua dutenentzat” eta 10 eurotan, berriz, ume, ikasle
eta langabetuentzat. Antolakuntza errazteko,
sarrerak ahalik eta lehen erostea komeni da.

...eta kitto!
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Udaleku irekietarako
izen-ematea zabalik
Eguaztenera arte egongo da zabalik
Oporrak Afariketan eta Udan Jolasean
programetarako aurre-matrikulazioa. Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6. mailara arteko ikasleek Oporrak Afariketan programan parte hartu dezakete eta, arduradunen berbetan, “izena ematera animatzen
direnek lagun berriak egin, igerilekura,
hondartzara zein mendira txangoak egin
eta euskeraz jolasteko aukera paregabea
izango dute”. Bi txanda izango dituzte aukeran: lehena, uztailaren 1etik 12ra bitartean izango da eta bigarrena, berriz, uztailaren 8tik 19ra.
Eta Haur Hezkuntzako 3. mailako neskamutilek (2013an jaiotakoek) Udan Jolasean izenekoan har dezakete parte. Uztailaren 1etik 12ra bitartean garatuko da, goizez bakarrik (10:00etatik 13:00era). Honetan ere, parte hartzeko izena ematen duten haurrek Eibarko txoko ezberdinak eza-

gutuko dituzte, igerilekura joango dira, eskulanak egingo dituzte eta, jakina, lagunekin euskeraz gozatzeko tartea izango dute.
Batean zein bestean parte hartu ahal
izateko derrigorrezkoa da aurrematrikula
maiatzaren 8rako betetzea (bakarrik inter-

neten egin daiteke, astixa.eus helbidean).
Informazio gehiago nahi izanez gero, astixaeibar@gmail.com helbidera idatzi daiteke edo, bestela, 943 206 231/688 892 666
telefono zenbakietara deitu (9:30etik
13:00era eta 15:30etik 18:00ra).

Magia, txotxongiloak eta antzerkia
Eskolarteko Erakusketaren eskutik
Atzo hasi zen XXXV. Debabarreneko Eskolarteko Antzerki Erakusketak batez ere
haurrentzat sortutako hainbat antzezlanekin
gozatzeko aukera paregabea eskainiko digu
hilaren 16ra arte. Atzo egindakoaren bidetik, gaur ere Dramagia konpainiaren “Mister Blancoren Misterioak” izenburuko lana
ikusi ahal izango dugu, baina gaurko saioak
Ego-Gain kalean, Zugastiren eskultura aldamenean izango dira. Martitzenean, berriz,
La Enana Naranja taldekoek txotxongiloak
protagonista dituen “Kontukantari 2, Mendian ibiltari” antzezlana taularatuko dute
Hezkuntza Esparruko aretoan, 15:00etan

(sarrera doan izango da). 2014ko abenduan
Leioan estreinatu zen “Kontukantari” eta
harrezkero herririk herri dabil konpainia,
arrakasta handiarekin. Txotxongiloen laguntzarekin, Sandrak eta Botik denok ezagutzen ditugun betiko kantuak eskaintzen dituzte 4 urtetik gorako umeentzat pentsatuta dagoen saioan.
Eta eguenean Lleidako La Baldufa konpainiaren eskutik “Nere aita ogro bat da”
izenburuko lana hartuko du Hezkuntza Esparruko aretoak. Emanaldia 10 urtetik gorakoentzat pentsatuta dago, 15:00etan hasiko da eta ez da sarrerarik ordaindu behar.

“Kontukantari 2, Mendian ibiltari” eskainiko
dute martitzenean La Enana Naranjakoek.

Juan Sanchez Vallejoren
liburu berriaren aurkezpena

Alkohol larregi edatearen
kontrako pegatina lehiaketa

Mateo Guilabert kazetari ezagunak gidatuko duen
saioan aurkeztuko du Juan Sanchez Vallejo sendagile
eta psikiatrak bere liburu
berria, “La vejez (años a la
vida y vida a los años)”
izenburuko lana. Atlantis
argitaletxearen eskutik argia ikusi duen libuaren
aurkezpena martitzenean
egingo dute, Portaleko
areto nagusian, 19:30ean
hasiko den ekitaldian.

Udaleko Kultura eta Gizartekintza batzordeek jaietan alkohol larregi
edatea saihesteko umorezko pegatina sortzeko lehiaketa antolatu dute
aurten ere. Edozeinek har dezake parte lehiaketan.
Pegatinarako gaia alkohol larregi ez edatea, alkohola neurrian edatea komeni dela gogoratzea da eta idatzia, berriz, norberaren aukerakoa. Eta lanak aurkezteko moduari dagokionez, euskarri gogor baten gainean,
7x7 zentimetroko proportzioarekin edo,
bestela, formatu digitalizatuan entregatu
daitezke, datorren barixakura arte (maiatzaren 10era arte).

...eta kitto!
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

Erromeria Eguna
ITZIARREN zapatuan
Egun betea antolatu dute
biharko Itziarren, hainbat
ekitaldi hartuko dituen
egiatarauarekin batera.
Goizeko 11:00etan kalejira
hasiko da, 12:00etan
Mokaduaren tartea izango
da, 12:15ean Itziarko eta
Vianako dantzarien saioa
egingo dute, bertso
saioarekin batera, 13:00etan
Kalez-kale jardungo dute eta
14:00etan herri-bazkariaren
ordua izango da.
Arratsaldeko 18:00etan
erromeria izango da eta,
amaitzeko, 21:30ean
erromeri-afaria, trikitilariek
girotuta. Kris Solano....

farmaziak

hildakoak
- Estefania Cantero Cabanillas. 88 urte. 2019-IV-23.
- Antonio Santiago Gonzalez. 85 urte. 2019-IV-26.
- Ignacio Mª Jimenez Gisasola. 54 urte. 2019-IV-26.
- Julen Junquera Baquerin. 85 urte. 2019-IV-30.

Barixakua 3
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 4
15 EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

Domeka 5
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

Astelehena 6
EGUNEZ

Lafuente (Sostoatarren, 10)

Martitzena 7
EGUNEZ

jaiotakoak
- Gorka Moya Anaya. 2019-IV-14.
- Irati Mujika Larrañaga. 2019-IV-23.
- Ane Mekolalde Albeniz. 2019-IV-23.
- Jon Mekolalde Albeniz. 2019-IV-23.
- Ekain Arrate Perez. 2019-IV-25.

Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguaztena 8
EGUNEZ

Iraundegi (Calbeton, 19)

Eguena 9
EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

Barixakua 10
EGUNEZ

Barandela (Z. Agirre, 4)

GAUEZ BETI

-2019AN-

Zulueta (San Agustin, 5)

telefono
jakingarriak

SUDOKUA
A U RR E KO A R E N
E MAIT Z A
Bahamontes Klasikoa
ERMUAN
Domekan zikloturisten
Martin Bahamontes
klasikoaren 24. edizioa
jokatuko da Ermuan eta,
ekitaldia aprobetxatuz,
Marino Lejarreta Berrizko
txirrindulari-ohia omenduko
dute. Probak bi ibilbide
izango ditu: 90 kilometrokoa
bat eta bestea, luzeagoa,
115ekoa. Parte-hartzaileek
08:30ean irtengo dute
Cardenal Orbe plazatik eta
dutxa-zerbitzua udal
kiroldegian izango dute.

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 00
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
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63
Grupo Egun Bat (Jokazale
Anonimo eta Familiak) ...699 37 75 20

...eta kitto!

28 agenda
2019-V-3

Barixakua 3
ANTZERKIA
Mister Blancoren Misterioak
(Dramagia konpainia).
Debabarreneko Eskolarteko
Antzerki Erakusketa.
Ego-Gainen (Zugastiren
eskultura aldamenean).

SANTA KURUTZEKO JAIAK
17:30. Kanpaiak.
18:00. Meza, Santa
Kurutzeko ermitan, Gorosta
eta Mandiola auzoetan
hildakoen alde.

MUSIKA AUZOZ AUZO
18:30. DJ Arima Cool.
Polonia Etxeberrian.

DIA DAS LETRAS GALEGAS
19:00. Jai Batzordearen
taberna zabaltzea.
Os Galaicos gaita taldearen
emanaldia. Umeendako
pailazoak, Lekim
Animaciones taldearekin.
22:00. Berbena, Television
orkestrarekin. Urkizun.

KONTZERTUA
20:30. Jabier Muguruza:
“Leiho bat zabalik”.
Coliseoan.

Zapatua 4
ARGAZKILARITZA TAILERRA
10:00/14:00 & 16:00/20:00.
Gabriel Brauren eskutik
(Argazkilaritza Maiatzean).
Portalean.

SANTA KURUTZEKO JAIAK
10:30. Kanpaiak.
11:00. Meza ermitan,
Gorosta eta Mandiola
auzoetan hildakoen alde.
Ondoren, hamaiketakoa.
12:00. Trikitilariak: Unai
Andonegi eta Oier Baltzola.
12:30. Haurrentzako
jolasak.
13:00. Herri kirolak. Iñigo
Jimenez eibartarraren
erakustaldia eta auzoko
gazteen eta Zelaitarren eta
Hodei Ezpeletaren arteko
pentatloia.
14:30. Bazkaria Kantabria
jatetxean. Ondoren,
erromeria.
19:30. Arrateko frontoian
esku pilota lehiaketa
(barruska). Txapeldunak
saria izango du.

DANTZA MASTERCLASS
11:30/13:00. Banboo
Dance School (Donostia).
BaGOaz! programako
koreografoak. Doan.
Ipurua kiroldegian.

DIA DAS LETRAS GALEGAS
11:30. “Chaves” jaurtiketa,
8-12 urtekoentzat.
12:00. Herri-kirolak.
13:00. Igel-toka txapelketa.
13:00. Luntxa Galiziako
Etxean.
16:00. “Chaves” jaurtiketa,
helduentzat.
18:30. Dantza erakustaldia
Os Galaicos, As Burgas
Eibarko Galiziako Etxeko
taldearen eta Virgen de
Guadalupe, Donostiko
Extremadurako Etxeko
taldearen eskutik.
20:30. Dantzaldia,
Compostela orkestrarekin.
23:00. Berbena,
Compostelarekin. Urkizun.

GIPUZKOAN GAZTE TOUR
19:00. Andrea Gonzalez
eta David Otero. 5 euro.
Coliseoan.

KONTZERTUA
23:30. Urgatz (Bermeo).
Ez Dok tabernan.

Domeka 5
SANTA KURUTZEKO JAIAK
09:45. Santa Kurutzera
igoera Urkizuko iturritik.
Saria zozketatuko da partehartzaileen artean. Izenematea goizeko 09:30ean.
10:30. Kanpaiak.
11:00. Meza nagusia
Santa Kurutzeko ermitan
eta, ondoren, piskolabisa,
Mugi Panderoak girotua.
12:00. Soka dantza, Kezka
dantza taldearen eta
Usartza txistulari bandaren
eskutik.
12:30. Haurrendako
jolasak.
13:00. Txapel-jaurtiketa,
nahi duten guztientzat.
14:30. Kanpai hotsez
amaituko dituzte jaiak.

ESKOZIA LA BRAVAREN
EGUNA
10:00/12:00. Iker
Amutxastegi 2. foball
txapelketa, haurrentzat.

IKASTEN

10:30/12:30. Urdingorriarekin lotutako
jarduerak umeentzat eta
marrazki lehiaketa, Zorionak
Ludotekaren eskutik.
Untzagan..
12:45/13:30. Barrilada
eta luntxa, bazkideentzat.
Erromes tabernan
(San Kristobalen).

19:00. Gara egunkaria
jasaten ari den expolioaren
gaineko hitzaldia. Arrate
Kultur Elkartean.

DIA DAS LETRAS GALEGAS

LIBURU AURKEZPENA

11:45. Eibarko trikitilariei
ongietorria, Untzagan,
eta kalejira, Urkizuraino.
12:30. Kezka dantza
taldeari ongietorria eta
dantza erakustaldia.
14:00. Lora-eskaintza
(Castelaoren oroigarriari).
15:00. Bazkaria Galiziako
Etxean.
17:00. Dantza-tailerra,
Mercedes Prieto Martinezen
eskutik.
18:30. Kontzertua Beatriz
Martinez&Langarika
taldearekin.
20:00. Kontzertua,
Obal taldearekin.
22:00. Jaien amaiera.
Urkizun.

IKASTETXE PATIOEN
IREKIERA
16:00/20:00. Arrateko
Andra Mari, Amaña eta
Urkizu patioak zabalik.

Astelehena 6
IKASTEN
10:30. Antzerkia. Luzatze
ariketak. Portalean.

ELKARRETARATZEA
12:00. Jubilatu eta
pentsiodunena, pentsio
duinak eskatzeko. Untzagan.

Martitzena 7
IKASTEN
10:00. “Eguraldiaren
iragarpenaren misterioak”
hitzaldia (euskeraz), Zigor
arteagaren eskutik. Sarrera
librea. Armeria Eskolan.

ANTZERKIA
15:00. “Kontukantari 2,
Mendian ibiltari” (La Enana
Naranja), txotxongiloekin.
4 urtetik gora. Doan.
Debabarreneko Eskolarteko
Antzerki Erakusketa.
Hezkuntza Esparruan.

16:00/19:00. Puntu-tailerra.
17:00/20:00. Joskintzatailerra. Portalean.

HITZALDIA

19:30. Juan Sanchez
Vallejoren “La vejez (años
a la vida y vida a los años)”,
Mateo Guilaberten partehartzearekin. Portalean.

Eguaztena 8
54. EUSKAL JAIA
19:00. “Erraiak”
dokumentalaren aurkezpena
eta proiekzioa, Ekain
Martinez de Lizarduy
zuzendariarekin. 3 euro.
Arrate Kultur Elkartearen
eskutik. Portalean.

EIBARKO KANTUZALEAK
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

DANBORRADAKO ENTSEGUA
19:00
0. Umeen entsegua.
20:00. Nagusien entsegua.
Bittor Sarasketako 7an
(Beistegi eraikinean).

Eguena 9
IKASTEN
10:00. “Iritzi publikoa eta
atzerriko inmigraziorako
jarrerak” hitzaldia, Jose
Antonio Oleagaren eskutik.
Armeria Eskolan.

ANTZERKIA
15:00. “Nere aita ogro bat
da” (La Baldufa konpainia,
Lleida), txotxongiloekin.
10 urtetik gora. Doan.
Debabarreneko Eskolarteko
Antzerki Erakusketa.
Hezkuntza Esparruan.

KALEETAN KANTUZ
17:00
0. Dantza entsegua.
19:30. Abesbatzaren
entsegua San Andres
elizako lokaletan.

ODOL-EMATEA
18:00
0/20:00. Odola
ateratzeko saioa, odolemaileentzat. Anbulatorioan.

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

Zorionak, MALEN,
gaur 3 urte betetzen
dozuzelako. Musu bat
famelixa guztiaren
eta, batez be,
Lorearen partez.

Zorinak, AIMAR, atzo
2 urte bete zenduazeneta. Musu bat aitxitxaamama, Aitor eta Belen
osaba-izeben eta
gurasuen partez.

Zorionak, JULEN!!!
Gaur 5 urte betetzen
dozuz-eta, txapeldun!!!
Patxito potolua
famelixaren partez.

laztanak emoten...
943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, UNAI, gure
etxeko bitxituak
domekan 3 urte
beteko dittu-eta!!
Etxeko guztion partez!!

Zorionak, ANDER,
27xan 2 urtetxo bete
zenduazen-eta. Musu
haundi bat etxekuen
eta, batez be, zure
arreba Juneren partez.

Erakusketak
Maiatzaren 5era arte:
– LA SALLE AZITAINGO ARTE BATXILERGOKO IKASLEAK
U(Untzagako Jubilatu Etxea)
Maiatzaren 26ra arte:
– JUAN MIGUEL ALBA MOLINA, ANDRES INDURAIN ETA
LLLUIS CAMACHOREN ARGAZKIAK (Portalea)
– JOSE IGNACIO DE CASTROREN ARGAZKIAK (Topaleku)
Maiatzaren 31ra arte:
– KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAREN ARGAZKIAK
LL(El Ambigú eta Portalea taberna)
– ARGIZAIOLA SARIA 2018KO ARGAZKIAK (Deportibo taberna)
– EMILIA VALENCIAREN ARGAZKIAK (El Corte Inglés)
– NAZIOARTEKO GIPUZKOA SARIA (Untzagako Jubilatu Etxea)

11 urte eta milla zorion, MANEX!
Ederto pasatzen dogu zurekin,
eta asteburuan be ziur ondo
ospatuko dogula! Musu haundi
bat guztion eta, batez be,
LIZARREN partez!

Zorionak, IRAI (apirillaren 22xan,
4 urte), MADDI (maiatzaren 2xan,
6 urte) eta aitxitxa JUANAN
(apirillaren 26xan, 66).
Etxeko guztion partetik.

Zorionak, AITXITXA
eta AMAMA, zuen
45. urteurrenian.
Eskerrik asko gure
etxeko kapitaiñak
izatiagaittik.

Ekainaren 2ra arte:
– “EIBARKO INDUSTRIA-SAREAREN BERRERAIKUNTZA 1938-1942”
U(Eibarko Armagintza Museoa)

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
4an: 17:00(2 aretoa), 19:45
5ean: 17:00, 20:00
6an: 20:30

(2 ARETOAN)
4an: 22:30(1 aretoa)
5ean: 20:00
6an: 20:30

(2 ARETOAN)
5ean: 17:00

(ANTZOKIAN)
4an: 16.15(1), 19:00(2), 22:30(2)
5ean: 16:30, 20:00
6an: 20:30

”Vitoria, 3 de marzo”

”La espía roja””

”Terra Willy”

”Vengadores. Endogame”

Zuzendaria: Victor Cabaco

Zuzendaria: Travor Nunn

Zuzendaria: Eric Tosti

Zuzendaria: Anthony Russo

iragarkilaburrak

i

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

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
– Pisua salgai Julian Etxeberria kalean.
3 logela, 2 egongela, sukaldea eta komuna.
85 m2. Kalefakzioarekin. Tel. 615-781231.

3. Lokalak
3.2. Errentan
– Lokala alokagai Urki auzoan. Gazteendako edo biltegi moduan erabiltzeko. 140 m2.
Margotu berria. Prezio onean. Tel. 643298749 eta 639-540641.
– Txirula taberna alokatzen da Ipurua inguruan. Tel. 630-644175.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 604-293167.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 649-339525.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
678-235225.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 665257468.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka. Tel. 603-715164
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-464072.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 602-090793.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632480376.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Ziurtagiriarekin. Orduka. Esperientzia. Tel. 667060292.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxea garbitzeko.
Tel. 602-115184. Carolina.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxea garbitzeko.
Tel. 677-895202. Ana Iris.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Asteburuak barne.
Tel. 602-360043.
– Mutila eskaintzen da gidari jarduteko,
baserri-lanak egiteko eta pintore moduan.
Tel. 612-220276.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 643-961051.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko egunero bi ordu. Tel. 617571210.

– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ikastaroa egindako ziurtagiria.
Ordutegi malgua. Tel. 605-402030.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Erreferentziak. Tel. 689-571882 eta 666-197831.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-923543.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 612-571335.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 602-303155.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 602-360043.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 698-571054.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 617-759693.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 602-173487.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 698-733356.
– Emakumezkoa eskaintzen da gauez
nagusiak zaintzeko. Tel. 688-714388.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-988471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 643-298749 eta 611058487. Jocelyn.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ziurtagiriarekin. Tel. 697-730662.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko.
Orduka. Tel. 630-566556.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-881161.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-779050.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 631-950442.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 602-398328.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 643-933039.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukaldelaguntzaile moduan. Tel. 650-537823.
– Gizonezkoa eskaintzen da tailerrean lan
egiteko fresadore moduan (ikastaroa eginda) eta nagusiak zaintzeko. Tel. 688877998.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 643-324471.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 678-112785.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Orduka. Tel. 631956574.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 655094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Gerontologikoan lan egiteko ziurtagiriarekin. Tel. 632-644860.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-206409.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 681013032.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 602-158176.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-680410.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 631-680410.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Asteburuak barne.
Tel. 631-950442.

4.2. Langile bila
– ...eta kitto-k banatzaileak behar ditu, normalean barixakuetan egiten den astekariaren banaketarako. Tel. 943-206776 eta 943200918. banaketa.etakitto@gmail.com
– Pertsona euskalduna behar da arratsaldez garbiketak egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 610-916377 eta 685-758622.
– Estetizista behar da, manikura eta pedikuran esperientziarekin. Whatsapp 603344258
– Estetizista behar da Elgoibarko estetika
zentro baterako. Bidali kurrikuluma: olamarsan@gmail.com
– Kamarera/o behar da taberna batean. Tel.
695-690784.
– Sukaldaria behar dute Ixua jatetxean.
Autoa izatea beharrezkoa da. Tel. 699953003.
– Fisioterapeuta behar da Eibarko zentru
pribatu baterako. Bidali curriculuma: eider
mugica@hotmail.com
– Zerbitzaria behar da Arrateko Tiro
Pitxoian asteburuetarako. Bidali curriculuma: vcorada@gmail.com

5. Irakaskuntza
5.1. Eskaerak
– Japoniar irakaslea behar da 0 mailatik
hasteko. Tel. 665-708193.

5.2. Eskaintzak
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Binilozko diskoak, singleak eta LP-ak
erosten ditut. Tel. 688-624326.
– Akordeoi handia salgai. Modelo zaharra.
Tel. 605-711422.

6.2. Eman
– Musika-ekipoa eta osagarriak oparitzen
dira. Tel. 685-758326.
– 9 asteko txakurkumea oparitzen da, bere
osagarri guztiekin. Lehenengo txertoa jasota. Tel. 626-249512.

