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Zure hortzordeek jaterako oztopo bihurtu zaizkizu eta zure irribarrea
eta itxura lehengoak ez izatea ekarri dizkizute? Orduan, zertarako 
xahutuko duzu zure dirua adabakietan? Badira soluzio BERRIAK 
inplanteetarako aurrez baztertutako lagunentzat.

Andoni Guisasola Ron Doktorea
R.P.S. 156/5

DDeeiittuuiigguuzzuu  990022  446688  220099rraa  eettaa  kkoorrrreeoozz  
bbiiddaalliikkoo  ddiizzuugguubbeesstteellaakkoo  iinnffoorrmmaazziioo  gguuzzttiiaa..

Ibarbea Zehar., z/g (Rialto Zehar.) EIBAR  wwwwww..eesstteettiiccaaddeellaassoonnrriissaa..ccoomm

GGooiikkoo  
hhoorrttzzoorrddeeaakk

� Janarien zaporea blokeatzen du
� Plastiko artifiziala
� Itsasgarri likatsuak
� Hozkada ahula
� Goragaleak
� Egoera deserosoak

GGooiikkoo  aallddeekkoo
iinnppllaanntteeaakk

� Ahosabai garbia
� Plastikorik gabe
� Itsasgarririk gabe
� Hozkada indartsua
� Goragalerik gabe
� Ustekaberik gabe

HHoorrttzzoorrddeeeekkiinn  aarraazzooaakk??

JJaann  eettaa  bbaarrrree   eeggiitteeaa  zzoorraaggaarrrr iiaa  iizzaann  ddaaiitteekkee  bbeerrrr iirroo!!
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GGOORRBBEEIIXX AANN  IITTXX UURRAAKKOO  IIPPUURR -- MMAAMMIIÑÑAAKK..--   Norbaitek ipurdi handia
duela esateko konparazioa. “Bata zan ezpala baiño argalagua, bestiak, barriz,
Gorbeian itxurako ipur-mamiñak eukazan”.
GGOORRRR IIXX AAKK  IIKKUUSSII..-- Egoera larrian egon. “Ha zan asmu ederra gogortzen
zan artian, gorrixak ikusi genduzen hango bihargiñ guztiok”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““GGiizzoonnaakk  ggaazzttee,,  aabbeerraattss  eettaa  kkoonnppaaiinniiaann,,  hhaauu  ddaa,,
zzaaiinndduuttaa,,  hhiillttzzeenn  ddiirraa;;  eemmaakkuummeeaakk  bbaakkaarrrriikk,,  ppoobbrree
eettaa  bbaabbeessggaabbee..  EEmmaakkuummeeaakk  kkoollppeekkoo  ggaaiixxoottaassuunneenn
bbaatt  iizzaatteekkoo  ddeessggrraazziiaa  bbaallddiinn  bbaadduu,,  aaddiinnaaggaattiikk  oorraaiinn--
ddiikk  eeggookkiittzzeenn  eezz  zzaaiioonnaa,,  sseennaarrrraakk  eezz  ddaakkii  nnoollaa  zzaaiinn--
dduu::  ggiizzoonn  hhoorrii  eezz  ddaa  ssoozziiaalliizzaattuu  zzaaiinnttzzaarreenn  aalloorrrreeaann..
SSeemmeeaakk  eettaa  aallaabbaakk  aaggeerrttzzeenn  ddiirraa  oorrdduuaann,,  bbaatteezz  eerree
aazzkkeenn  hhaauueekk..  ZZaaiinnttzzaarreenn  ffeemmiinniizzaazziiooaakk  eemmaakkuummeeaarrii
llaann  kkaarrggaa  eerraaggiitteeaazz  ggaaiinn,,  hhaaiieekk  zzaaiinndduu  bbeehhaarr  ddiirreennee--
aann,,  eezz  ddaauuddee  oonnddoo  zzaaiinndduuttaa””

((MMaarriiaa  SSiillvveessttrree,,  JJaauurrllaarriittzzaakkoo  EEmmaakkuunnddeekkoo  zzuuzzeennddaarriiaa))

““AAppoolliittiikkoo  gguuzzttiiaakk  eesskkuuiinnddaarrrraakk  ddiirreenn  bbeezzaallaa,,  ttaallddee--
rriikk  eezz  dduutteellaa  ddiiootteennaakk  RReeaall  MMaaddrriilleekkooaakk  ddiirraa..  IInntteerrnnee--
tteenn  llaarrrruuttzzeenn  nnaauuttee,,  bbaaiinnaa  BBiillbboonn  ssoorrttuu  iizzaannaa  bbaarrkkaa--
ttzzeenn  eezz  ddiiddaatteennaakk  ppoozziikk  llaaggaattzzeekkoo,,  zzeerr  eeggiinn  bbeehhaarr
dduutt??  SSuuiizziiddaattuu??  TTeelleebbiissttaann  eeggiinn  ddeezzaakkeezzuunn  ookkeerrrreennaa
eezz  ddaa  tteelleezzaabboorrrraa,,  ggaaiizzkkii  eeggiinnddaakkoo  tteelleezzaabboorrrraa  bbaaii--
zziikk..  EEzz  ppeennttssaa  jjeennddeeaakk  eezzttaabbaaiiddaa  ggaaiizzttoottuu  eettaa  zzaarraattaa--
ttssuuaakk  nnaahhii  ddiittuueenniikk,,  bbaaiinnaa  ffuuttbboollaarrii  bbookkaaddiillooaa,,  kkaa--
ttxxoonnddeeooaa  eettaa  MMaarrccaarreenn  ttxxoorraakkeerriiaakk  kkeennttzzeenn  bbaaddiizz--
kkiioozzuu,,  zzeerr  ggeerraattzzeenn  ddaa??””

((PPaattxxii  AAlloonnssoo,,  kkiirrooll  kkaazzeettaarriiaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Hónek lerruon bittartez, eskerrak emon nahi di-
ttut gure aitta zanaren izena Portalean gela bati
ipiñi detselako. Bere famelixaren partez.

KONTXA LASPIUR

Azaroaren 2an, eguerdiko hamabietan, Eibarko
udaletxean, gaztetxeko eraikinari dagokion “le-
vantamiento de actas” aurrera eraman da.

Horren bitartez, udalak gaztetxea nahi duenean
botatzeko eskubide legala lortu du. Tallarra gazte-

txeko asanbladak, horri aurre egiteko, bertan
erresistentzia egitea erabaki du.

Egun bereko eguerdiko hamabietan, udaletxe
parean, kontzentrazioa egin zen, Tallarra eta gu-
ne askeak maite ditugulako lemapean. Bertan
50 bat lagun batu ziren, udaletxearen proiektuare-
kiko desadostasuna adierazteko. Bestalde, arra-
tsaldeko zazpietan, manifestazio jendetsua irten
zen udaletxe plazatik.

Tallarra gaztetxeak bizirik dirau, eta ekintzak
antolatzen jarraitzen du. Okupazioa eta autoges-
tioa aurrera!

TALLARRA GAZTETXEA

EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO

TTAALLLLAARRRRAA  GGAAZZTTEETTXXIIAANN  EERRRREESSIISSTTEENNTTZZIIAA
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a u t u a n
VVAAYYAA  SSEEMMAANNIITTAA
Amañako jaixak udan izaten
badira be, “Vaya Semanita”
antzezlanarekin urtarrillian
bertan gozatzeko aukeria
eskinduko deskue jai
batzordekuak. Urtarrillaren
8xan Coliseoan izango dan
antzezlanerako sarrerak
22 eurotan dagoz salgai
Juanito, Kili-Kili, Caserio
eta Portalea tabernetan
eta Kros Sports dendan.

MMAAKKIILLLLAAUU  LLEEHHIIAAKKEETTIIAA
Azaruaren 28xan San Andres
jaixen inguruan antolatu dan
makillau lehiaketan parte
hartzeko epia azaruaren
12xan itxiko dabe. Izena
emoten daben bikotiak
ordubeteko tartia eukiko
dabe antolatzailliak
ezarritttako irizpidieri
jarraittuta makillaua
preparatzeko eta, betiko
moduan, sarixa eukiko dabe
lehelengo hirurak. Argibide
gehixagorako edo izena
emoteko Pegorara jo
bihar da.

ZAPATUAN INAUGURAU EBEN
SAN JUAN KALEKO 1. ZENBAKI-
XAN Hamaikabat alderdixaren bule-
gua, H1!-eko Eibarko ordezkarixak
ez eze beste herrixetatik etorrittako
beste hainbat alderdikide batu zittuan
ekitaldixan. Dantzarixak lokalaren sa-
rreran, kalian eskindutako saiuaren
ondoren, taldeko ordezkarixak egiñ
eben berba, tartian Iñaki Galdós al-
derdiko buruak.

Hamaikabat-ek
egoitza zabaldu dau

EGUNOTAN EIBARTAR GUZ-
TIEN BUZOIETARA ERREBA-
LEN INGURUKO INFORMAZI-
ÑUA BANATUKO DABE PSE-
EE alderdikuak, eguazten goi-
zian “Casa del Pueblo” talde po-
litikuaren egoitzan prentsaurre-
kuan azaldutakuari jarraittuta.
Miguel de los Toyos alkatiak
Eneko Andueza eta Arcadio Be-
nítez ziñegotzixak euki zittuan
aldamenian agerraldixan eta,
azaldu ebenez, “herrittarreri gai
honen gaiñian euki leikiazen za-
lantzak argitzeko ahalegiñari”
jarraittuz erabagi dabe hiru gal-
dera nagusiri erantzuten detsan
liburuxka kaleratzia: “Zer gerta-
tu da?”, “Zer ari da gertatzen?”
eta “Zer gertatuko da?”. Orohar,

oiñ arte Udalak esaten jardun
dabenaren bidetik doiaz idatziz
laburbildu dittuen azalpenak:
promotora birekin harremane-
tan dagoz eta atzera be hasie-
rako proiektuari heldu nahi de-
tse (merkatu plazia, supermer-

kaua, merkataritza zentrua,
aparkalekuak…). Kondiziñuak
batzen dittuan pliegua lantzen
dihardue oindiok (amaitzeke da-
go), baiña 2011rako, uda par-
tian biharrian hasteko moduan
izatia espero dabe agintarixak.

Errebali buruzko asmuak buzoietan

Martin Beramendi Hamaikabat-eko bozeramaillia berbetan.  / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

66553
...eta kitto!-ko

GGAABBOONNEETTAAKKOO  LLOOTTEERRIIAA salgai duzu:
Mujika harategia 
Urkizu prentsa 
Bolintxo 
Zabaleta okindegia
Narrua konplementuak
San Andres gozotegia
Askasibar kirolak
Kultu taberna
Valenciaga jantzidenda
Udal Euskaltegia 
AEK Euskaltegia 
Isasi okindegia 
Izadi loradenda 
Untzaga prentsa 
Dibutec fotokopiadenda
Zubi Gain kafetegia
Bankoa
Correos
...eta kitto!  

salgai duzu:
Mujika harategia 
Urkizu prentsa 
Bolintxo 
Zabaleta okindegia
Narrua konplementuak
San Andres gozotegia
Askasibar kirolak
Kultu taberna
Valenciaga jantzidenda
Udal Euskaltegia 
AEK Euskaltegia 
Isasi okindegia 
Izadi loradenda 
Untzaga prentsa 
Dibutec fotokopiadenda
Zubi-Gain kafetegia
Bankoa
Correos
...eta kitto!  

LLLLoooo tttteeeerrrr iiii aaaa    
hhhhaaaarrrr ttttzzzzaaaa iiii llll eeeeeeeennnn    
aaaarrrr tttteeeeaaaannnn,,,,     
aaaabbbbeeeennnndddduuuuaaaarrrreeeennnn    11115555eeeeaaaannnn    
GGGGAAAABBBBOOOONNNN ----OOOOTTTTAAAARRRRRRRRAAAA
zzzzoooozzzzkkkkeeeettttaaaa tttt uuuukkkkoooo    ddddaaaaTABERNABIDEBARRIETA, 1

OINETAKO KONPONKETA
AZKARRA

639-236-774
Ibarkurutze, 7 - behea

BAITA...
Giltzen kopia
Konponketak

(poltsa, gerriko,...)
Larruzko artikuluen 

salmenta 

mm
eerrkkeeeennaa

ddeesskkoonnttuueekkiinn
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ARMERIA ESKOLAK ETA IU-
RRETAKO INSTITUTUAK IN-
DARRAK BATZEKO HITZAR-
MENA siñatu barri dabe, lanbi-
de heziketan egon leikian eska-
eriari ahalik eta modu egokixe-
nian erantzuteko helburuarekin.
Ikastetxe bixetan formakuntza
iraunkorra eta okupazionala es-
kintzen dabe eta, bixak alkartu-
ta, elektrizidadia, elektronikia,

informatikia, telekomunikazi-
ñuak eta beste arlo batzuk lan-
tzen dittuen 70 bat ikastaro
emongo dittue ikasturte hone-
tan, gehixenak entidade publi-
kuak diruz-lagundutakuak. José
Luis Novoa (Armeria Eskola)
eta Tomás Maguregi (Iurretako
institutua) ikusten dittuzue ar-
gazkixan, hitzarmena siñatzeko
orduan. 

auzorik auzo

Udalak Txaltxa Zelaiko parking publikuari 8 plaza erosteko
erabagixa hartu dau oiñ hurrengo, plenuan, Untzagako
jubilau etxiari toki gehixago emoteko asmuari jarraittuta.
Aspaldidanik dihardue esaten Untzagako jubilau etxia txiki
geratu dala. Izan be, 1.300 bazkide dittu Untzagako jubilau
etxiak, herriko erdialdeko jubilauak ez eze, auzuetako beste
asko be erakartzen dittualako. Gaiñera, bertan garatzen dittuen
jarduereri begira be, programaziño bete-betia eukitzen dabe.
Horregaittik, eraikiñari metro gehixago emoteko aukerak
aztertuta, pegauta daguan parkiñetik aparkatzeko 8 toki hartu
eta metro batzuk gehitzeko aukeria aurreikusi dabe.
Aparkatzeko tokixak erosteko 320.000 euro erabilliko dittuela
aurreikusi dabe. 
Erabagixa PSE-EE eta EAJ alderdixen aldeko botueri esker
hartu da. Abstenziñuaren bidia hartu eban PP alderdixak oin
momentuan holako proiektuari heltzia “lujotzat” jo eban
eta Ezker Batua-Berdeak eta Aralar taldiak, barriz, gastau
biharreko dirutza oso gogor kritikau eben.

Legarre-Gain kalia
Izenak aditzera ondo emoten daben moduan, aurreko astian
atal honetan bertan protagonistia izan zan Legarre kaliaren
gaiñian doianari deitzen jako. Bertara aillegatzeko igo biharreko
eskillarak ez dira gitxi, baiña goittik oso bista onak dagoz.
Pegora kopurua: 17. 
Erroldatutakoak: 470

eibar kaleka

Untzagako jubilau etxia txiki geratu da

Iurretako institutuarekin hitzarmena

GIPUZKOAKO FORU ALDUN-
DIAK “ZURE HERRIAN” IZE-
NEKO EKIMENARI JARRAI-
TTUTA, Markel Olano ahaldun
nagusixa Eibarren izango da,
Eibar eta Soraluzeko 150 bat
herrittarrekin alkartu eta “etorki-
zunera begirako arazuak eta
erronkak konpartitzeko”. Aza-
ruak 11, 19.00etan Coliseoan
izango dan ekitaldixan Olanok
zuzenian entzungo dittu partai-

diak egindako ekarpenak eta
kritikak eta berari egindako gal-
derak erantzuten ahaleginduko
da. Ekitaldixa irekixa da eta juan
nahi dabenak 943112290 telefo-
no zenbakira deitzeko aukeria
daka edo, nahixago izanez ge-
ro, kabinetea@gipuzkoa.net
helbidera idatzi leike. Eibarren
ez eze, beste herri batzuetan be
egon da Olano horrelako saiuak
eskintzen. 

Markel Olano Coliseoan izango da



10/XI/5  ...eta kitto!
739 zkia.

DANON
AHOTAN

6

bakuna gitxiago ipiñi 
dittue aurtengo 

gripearen kontrako 
kanpaiñaren barruan,

2008ko datuekin 
konparatzen hasitta.

Horregaittik, 
Osakidetzak hillebete
luzatu dau aurtengo
kanpaiñia eta, beraz,
azaruaren 27ra arte
egongo da martxan.

asteko

datua
%%%%9999 ,,,, 9999

Memorixaren autobusa gaur Txaltxa Zelaixan

ROSARIO CAVIA GONZÁLEZEK
IRABAZI DAU MERKATU PLAZA-
KO DENDARIXAK URRIAN EGIN-
DAKO zozketako sari nagusixa, 200
euroko erosketa-txartela. 25 euroko
txartel bana eraman dittuenak, barriz,
jarraixan aittatzen dittugunak izan di-
ra: Mª Luisa Unanue, Asun González
Varona, Inés Carballo González, Ju-
lián Arzuaga Calvo, Elena Simán Cid,
Ana Usatorre Juaristi, Manuel Sotelo
Rodriguez, Pilar Jauregi, Marisol Cor-
cuera, Beatriz Zabala Garitamendia,
Alicia Mochales Cebrián eta Mª Fé
Gorrotxategi Mendizabal. 

Merkatu Plazako 
urriko zozketa

URRIAREN 28-XAN, AURREKO ASTIAN 90
URTE BETE ZITTUANAlfa enpresak. 1920xan
gertatu izan zan greba luze eta latz batek era-
ginda, armagintzako bihargiñ espezialista ba-
tzuk batu egin ziran Kooperatibia antolatzeko
asmuarekin eta holan, testuinguru horretan jai-

xo zan gure herriko lantegi enblematikuenen ar-
tian daguan hau."Sociedad Anónima Cooperati-
va de Producción de Armas de Fuego Alfa" ize-
na hartuta, 300.000 pezetako kapital sozialare-
kin, Alfak beti eutsi nahi izan detsa sortzailliak
emon zetsen kooperatiba izaera horreri.

Alfa sortu zala 90 urte bete dira

URRIAREN 16-XAN BERE BIDIARI EKIN
ZETSAN IZARREN ARGIA PROIEKTUA-
RI LOTUTAKO autobusa gaur Eibarren
daukagu. 19.00ak arte Txaltxa Zelaixan
egongo dan autobusak herrittar guztienda-
ko atiak zabalik eukiko dittu. Aurreko astian
aurreratu genduan moduan, gerra sasoian,
militarren altxamenduan edo ostian etorri
zan errepresiño frankistan hildako lagun
baten izena idatzitta eukiko daben izar-
txuak autobusak irudikatzen daben “ze-
ruan” pegatzen juateko aukeria eukiko dau
jendiak, modu horretan hildako guztiak go-
guan hartuta. 

TALLARRA GAZTETXEKUAK EKITALDI-
XAK ANTOLATZEN SEGIDUKO DABE, erai-
kiñetik kanpora botatzera doiazen bittartian.
Martitzen goizian bertan sartu zan indarrian
eraikiña hustu eta eraisteko agindua, baiña

eraikiñaren jabia dan Udalak hori ofizialki adi-
tzera emon zetsen arren, makiñak noiz sartuko
dittuen ez detsela ziheztu diñue gaztiak. Gau-
zak holan egonda, martitzenian konzentraziño
jendetsua egiñ eben goizian eta arratsaldian.

Bixen bittartian, beti-
ko martxan ekitaldi-
xak antolatzen ja-
rraittuko dabe: gaur
22.00etatik aurrera
kontzertua eskindu-
ko dau Josu kantau-
toreak eta domekan,
berriz, 18.30etan
“Persépolis” peliku-
lia emongo dabe.

Jarduerekin segiduko dabe gaztetxekuak

Tallarra gaztetxearen aldeko protestaldia udaletxearen aurrean.  / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

PAILLAZUEN IKUSKIZUN BARRI-
XA, “ONGI ETORRI… PUPU ETA
LORE”, Eibarren izango da aben-
duaren 11n eta 12xan. Zapatuan
16.30xetan eta 19.00etan, dome-
kan, 16.00etan eta 18.30xetan.
…eta kitto! Euskara Elkarteko bazki-
diendako aurresalmenta (hiru sarre-
ra bazkide bakotxeko) azaruaren
15a eta 26xa artian izango da (bixak
barne) eta jarraixan herriko hainbat
puntutan izango dira salgai. Prezioa
eta salmenta puntuak datozen astio-
tan jakiñaraziko dittu elkartiak.

Pirritx eta Porrotxen ikuskizun barrixa abenduan



10/XI/5  ...eta kitto!
739 zkia.

AAMMAAIIAA MMUURRUUAAMMEENNDDIIAARRAAZZ

4411  uurrttee
aaddmmiinniissttrraarriixxaa

Legalizatzia ez dot txarto ikusten;
norberak jakin bihar dau zer egin
bihar daben. Buruarekin jokatzen
jakin bihar da. Zenbait gaixotasu-
netarako be entzun dot ona dala.

Drogak legeztatziaren
alde zagoz?

AALLEEJJAANNDDRROO LLEEAALL
4433  uurrttee
mmeettaalluurrgg iikkuuaa

Esparru terapeutikuan erabiltze-
ko bada, ondo ikusten dot, esa-
ten dabenez lagundu egitten dau-
eta. Bestela, ez dot ondo ikusten
cannabisa legalizatzia.

OOLLGGAA AARRRRAANNZZ

7722  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Legeztatzia ondo ikusten dot; ho-
be dala begittantzen jata. Gauzak
debekatzen diranian, beti izaten
da txarrerako. Dana dala, bako-
txak ikusi biharko dau...

IIÑÑAAKKII GGAARRAATTEE

4499  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Legalizatziaren aldekua nahiz.
Kimiuak moduko tratamientuak
hobeto eruaten laguntzen dabela
esaten dabe eta, holan bada, ez
dot ikusten arazorik.

Azken aldixan, bai hamen eta baitta Estatu 
Batuetan be, bateko zein besteko gobernuak 
drogak legalizatziaren autua izan dabe mahai
gaiñian. Gero eta zabalduago dago hainbat
gaixotasunendako kalamuak eta halakuak
lagungarri izan leikezela eta horrek merezi
dabela oingo egoeriari buelta batzuk emotia.

7KALEKO
INKESTA

Isasi, 18   943 53 12 59

Altzariak.
Menajea. 
Bainurako 
osagarriak.
Ehungintza. 
Argiztapena.

Opari 
pertsonalak.
Osagarriak.

1 0 0  m 2k o  
a u t o z e r b i t z u a

– euritako-ontzia
(New York): 43ʼ90 €

– autobusa (Londres): 27 €
– koadroa (Muxua): 65 €
– pub zuria: 95 €



10/XI/5  ...eta kitto!
739 zkia.

Gure baillarako Garapen Ekonomikora-
ko alkartia 1985etik dabil biharrian:
Debegesa izan zan, gaiñera, Estatu-

ko tokiko lurralde garapenerako lehelengoa-
gentzia. Sorreran aitzindarixa izatiaz gaiñ, ai-
tzindarixa izan da proiektu eta ekimenak
martxan jartzen be. Oin momentuan buru-be-
larri dabil “Debabarrena Balioan” proiektua-
rekin eta hor kokatzen da Tere Gantxegiri
Olano diputatu nagusixak emondako sarixa-
ren nondik norakua. Garapen agentzian argi
dake proiektuaren helburua: “Eskualdearen
garapen iraunkorra lortzeko biharrezkoak di-
ran gizarte baliuak sustatu bihar dira; aurre-
rapen materialak bai, baiña baitta gizarte
maillako aurrerapenak be”.

Juan Angel Balbás Debegesako bigarren
gerentia da eta berak be, 25ak ez, baiña ho-
gei urte inguru daroiaz karguan. Oso pozik
dago ospakizunekin: “Lehelengo ekitaldixan
jendiarekin konpartitu nahi izan genduan

baloriak zer diran, eta hórrek baloreok be-
rreskurau bihar dirala eta daken garrantzi-
xaren jabe egin bihar garala azpimarratzen
ahalegindu giñan”. Bigarren ekitaldixa, lu-
rraldiaren garapenaren ingurukua, “institu-
zionalagua” izan zala onartzen dau Balbá-
sek. Barruko jendiarekin be, bihargiñekin,
mende lareena ospatzeko tartia izan dabela
ahaztu barik.

Estrategiaren bidiak markatuta
Plan estrategikuak zehaztu eta horren

arabera funtzionatzen dabe Debegesan:
“Lehen 5-6 urtekuak izaten ziran; gaur egun,
3-4kuak. Beti be, hórrek rebisau eta estrate-
gixa barrixak proiektatzen jarraixan. Hori bai,
badakagu urteroko gestiño plana”. Plan
gehixenak bete dittuela diño Debegesako
gerentiak: “Gitxi izango dira bete barikuak;
gertau leike asmo bat izan eta 2-3 urte ge-
ruago betetzia, baiña bete bete dira”.

Oin dala mende larena bost laguneko tal-
diak osatzen eban orduko Debegesako egi-
turiak. Gaur 17 nomina dira bertan. Orienta-
ziñuan be aldaketia egon da: lehen enple-
guari begira egitten ziran aktibidade gehixe-
nak. Oiñ asko zabaldu da Debegesaren la-
na: “3. adiñekuekin dihardugu lanian, turis-
muari garrantzixa emon detsagu, enpreseta-
ko barrikuntzeri jarraitzen detsegu, ez dittu-
gu pymeak -enpresa txikiak eta ertaiñak-
ahazten”. Aurrekuarekin batera, “herrixen re-
habilitaziñua eta jasangarritasuna beti dagoz
gure ikuspuntuan”. Arriskueri aurre egitteko

legian eta kalidadiaren aldeko jarreretan
emondako urratsekin harro dago Balbás eu-
rek bultzatutako ekimenekin: “Jendiaren ko-
purua hiru bidar haundixagua da oiñ hasie-
ran baiño, aktibidadietan, berriz, bost bidar
handittu dogu egitten doguna”.

Eskualderako lorpenak aittatzerakuan,
“Malzaga-Urbinarekin” geratzen da bera az-
piegiteren arluan. “Intangiblietan, balorien
konzienziaziñua aittatuko neuke; eta, barri-
kuntzen artian, Deba Business Forum-a, sa-
re industriala josteko balixo deskulako. Hó-
rrek gauza guztiok udalak konbentziduz era-
man dittugu aurrera”. 

Udalekin alkarlanian
2005ian martxan jarri eben Plan Estrategi-

Debegesa gure baillararen 
garapenerako agentziak mende 
larena betetzen dau aurten.
Hori ospatzeko, apal jokatu arren,
ekitaldi berezi bi antolau zittuen 
juan dan astian: eguaztenian, 
Debabarrenako Gizarte Baliuen 
lehelengo sarixa banatuta, berori 
Tere Gantxegi eibartarrari emonaz;
eta barixakuan, Lurralde
Lehiakortasunaren inguruko
jardunaldixan, Patxi López 
lehendakarixa izan zan. Berarekin
batera, Markel Olano Gipuzkuako
diputatu nagusixa, Lourdes Idoiaga
Eudeleko Batzorde Eragillekua,
Iñaki Urrizalki URA agentziako
zuzendarixa, Augusto Uriarte
Garapen agentzien euskal elkarteko
presidentia eta Debabarrenako
udaletako ordezkarixak izan ziran.
Ponentzia nagusixa Jon Azuak 
eskindu eban: e.novatinglab-eko 
sortzaillia da bera.

GEURE
GAIA

8

MMeennddee  llaarreennaa
bbaallllaarraarreenn  aallddee

Garapen agentziak hainbat akordixo lotu dittu beste erakunde
askorekin. Argazkixan, Rural Kutxako ordezkarixarekin.

Eskualdeko kohesiñua billatzen dau Debegesak bere sorreratik
eta, horretarako, adin guztietako jendia hartzen dau kontuan.
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kua oiñ amaitzen da eta hori
ddihardue aztertzen, baiña Bal-
básek diñuanez, “ez da aldatu-
ko”. Azken aldixan Mutriku, Deba
eta Zumaia hartzen dittuan Geo-
Parkiaren onarpena egon da ko-
munikabidien ahotan. Lorpen
hori be “gestiño modelo baten
fruitu” moduan ikusten dau De-
begesako gerentiak. Eta hor
udalen instrumentua dirala azpi-
marratzen dau berak, “alkatiak
osatzen dabe-eta gure Adminis-
traziño Konsejua”. Horregaittik,
ezin da ahaztu be “oiñarrizkua
dan territorixuen arteko orekia”.
Azken aldixan kostaldeko herri-
xak hazten juan dira, barnekuen
populaziñua zeozer jaitsiz; hori
normala ikusten dau Balbásek,
“etxebizitzen eskaintzak hala-

kuak asko markatzen dabelako,
baiña orekiari eusten detsagu
gure baillaran”.

Eskualde honi Diputaziñotik
nahiko kasu egitten jako? Gal-
dera hori askotan entzun dogu
gure artian. Juan Angelek diño
ez bakarrik Gipuzkuan, “Euska-
diko hiru erabakigunetik be
urrun gagoz eta gatxagua izaten
da gure ahotsa entzutia. Horre-
gaittik egin bihar izaten dogu ne-
gar askotan; baiña hori da gure
funtziñua, gure posibilidadiak

eta gure kondiziñuak mahai gai-
ñian ipintzia. Dana dala, Diputa-
ziñua arduratuago ikusten dot
probintziaren orekarekiko: ho-
rren adibide, diputatu nagusixa
izan dogu birrittan hamen hiru
eguneko epian”.

Eibar jarraitzen dau ikusten
eskualde buru moduan, “batez
be, administraziño zerbitzu gehi-
xenak hamen dagozelako”. Ha-
landa be, uste dau Ermua eta
Elgoibar be azkar dabizela “eta
hori ez da txarra, danok antxitxi-
ketan ipintzen bagaittu. Zure
postuari eutsi bihar detsazu”.

Bic-Berrilan 
Debegesaren instrumentuen

artian, Bic-Berrilanek garrantzi
berezixa daka; batez be, enpre-
sak sortzeko egindako ibilbidian.
Debegesak, SPRIk be parte har-
tzen daben alkarte anonimo ho-
rren bittartez, 1994tik hona be-
rrehun enpresa sortu dittu,
2.000tik gora bihargiñekin. Eta
Debegesak berak beste 900 en-
presatik gora etara dittu aurrera,
1.200 langilletik gora enplegatu-
ta. Ixa 4.000 enprendedorien
konsultak ekarri dabe enpresa
guzti horren sorreria.

9GEURE
GAIA

Enprendedoriaren eguna urtero ospatzen dau Debegesak, sasoi bakotxian eskualdian eta enpresa
munduan pil-pilliean dagozen gaixeri helduz.

““EEsskkuuaallddiiaarreenn
ggaarraappeenn

iirraauunnkkoorrrraa
lloorrttzzeekkoo

bbiihhaarrrreezzkkuuaakk
ddiirraann  gg iizzaarrttee

bbaalliiuuaakk  
ssuussttaattuu

bbiihhaarr  ddiirraa..
AAuurrrreerraappeenn
mmaatteerriiaalleekkiinn

bbaatteerraa,,
gg iizzaarrttee
mmaaiillllaakkoo

aauurrrreerraappeennaakk
bbiihhaarr  ddiirraa””

AAbbookkaattuuaakk  ••  AAiissiiaallddiiaa  ••  AAkkaaddeemmiiaakk  ••  AAllbbaaiittaarriiaakk  ••  AAllffoonnbbrraakk  ••  AAllttzzaarriiaakk  ••  AArrggaazzkkii--
ddeennddaakk  ••  AArrggiizzttaappeennaa  ••  AArrkkiitteekkttooaakk  ••  AArroozztteeggiiaakk  ••  AArrrraaiinnddeeggiiaakk ••  AAsseegguu--
rruuaakk  ••  AAsseessoorriiaakk  ••  AAuuttooaakk  ••  AAuuttooeesskkoollaakk  ••  BBaannkkooaakk  ••  BBeellaarrddeennddaakk  ••  BBiiddaaiiaakk  BBiiddeeoo
eerrrreeppoorrttaaiiaakk  ••  BBiiddeeoo  kklluubbaakk  ••  BBiittxxiitteeggiiaakk  ••  BBuulleeggoo  ttrreessnneerriiaa  ••  DDeekkoorraazziiooaa  ••  DDeennttiissttaakk
••  EElleekkttrriizziittaatteeaa  ••  EElleekkttrrooddoommeessttiikkooaakk  ••  EEllkkaarrtteeaakk  ••  EErraaiikkuunnttzzaa  ••  EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa  ••
EErrrreeffoorrmmaakk  ••  EErrrroottuullaazziiooaa  ••  EEssttaannkkooaakk  ••  EEsstteettiikkaa  ••  FFaarrmmaazziiaakk  ••  FFeerrrreetteerriiaakk  ••  FFoottookkoo--
ppiiaaddeennddaakk  ••  FFrruuiittaatteeggiiaakk  ••  FFuunneerraarriiaakk  ••  GGaarraaggaarrddootteeggiiaakk  ••  GGaarrrraaiiooaakk  ••  GGaassoolliinnddee--
ggiiaakk  ••  GGoozzookkiiaakk  ••  GGoozzootteeggiiaakk  ••  GGrraaffiikkaaggiinnttzzaa  ••  HHaarraatteeggiiaakk  ••  HHaauurrttzzaaiinnddeeggiiaakk  ••  EEuuss--
kkaalltteeggiiaakk  ••  IIkkaasstteettxxeeaakk  ••  HHootteellaakk  ••  IIggeellttsseerrooaakk  ••  IIlleeaappaaiinnddeeggiiaakk  ••  IInndduussttrriiaa  ••  IInnffoorr--
mmaattiikkaa  ••  IInnmmoobbiilliiaarriiaakk  ••  IInnpprreennttaa  ••  IIttuurrggiinnaakk  ••  JJaannaarriiddeennddaakk  ••  JJaannttzziiddeennddaakk  ••  JJaattee--
ttxxeeaakk  ••  JJoossttaaiilluuddeennddaakk  ••  KKaaffeetteeggiiaakk  ••  KKaalleeffaakkzziiooaa  ••  KKiirroollddeennddaakk  ••  KKoollttxxooiiddeennddaakk  ••
KKoommuunniikkaabbiiddeeaakk  ••  KKoommuunniittaatteeaakk  ••  KKoonnpprreessoorreeaakk  ••  KKoonnssttrruukkzziiooaa  ••  KKrriissttaallddeeggiiaakk  ••
LLeeiihhooaakk  ••  LLeennttzzeerriiaa  ••  LLiibbuurruuddeennddaakk  ••  LLoorraaddeennddaakk  ••  MMaakkiinnaa  ssaallttzzaaiilleeaakk  ••  MMaarrggooaakk  ••
MMaarrkkooaakk  ••  MMaassaajjeeaakk  ••  MMeeddiikkuunnttzzaa  ••  AAnnaalliissii  kklliinniikkooaakk  ••  DDeerrmmaattoollooggiiaa  ••  DDiieetteettiikkaa  eettaa
nnuuttrriizziiooaa  ••  EErrrreekkoonnoozziimmeenndduuaakk  ••  FFiissiiootteerraappiiaa  ••  LLooggooppeeddaakk  ••  OOffttaallmmoollooggooaakk  ••  OOttoorrrrii--

22001111kkoo  GGiiddaa pprreessttaattzzeenn ddiihhaarrdduugguu......

994433  2200  6677  7766
994433  2200  0099  1188

zzuu  aaggeerrttuukkoo  zz
aarraa,,  eezzttaa??

DEITU...
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KKaattuueenn  tteessttaammeennttuuaa

Goizalbaren lehen izpiek katuaren gorpu zanpatua deskubritu didatenean oroitu 
dut Zorbasen sekretua: Haur hezkuntzako irakasle nengoela, txikiek bideo saioa
zeukaten. Kaioaren eta hegal egiten erakutsi zion katuaren istorioa jarri genien,
Luis Sepulvedak idatzi zuen liburuaren marrazki bizidunetarako bertsioa. 
Kasualitatez, idazle beraren beste liburu bat neukan irakurgai mesanotxean: 
Istorio marjinalak. Haurren bideoan, horren bizi eta leial azaltzen zen Zorbas 
katuaren azken egunak idazten zituen Sepulvedak nire liburuan. Zorbas gazteak
bizikidetzaren lezioa erakusten zien haurrei, Zorbas zaharrak heriotza onartzearen
lezioa erakusten zigun helduoi. 
Nire pentsamenduetan murgilduta nengoela, hara non hurbildu zitzaidan ume izutu
bat. Bideoan agertzen ziren arratoiak ez zitzaizkiola gustatzen eta nire babesa 
eskatu zuen. Umea altzoan nuela, pantailan Zorbas hilaurren bat agertu zitzaidan.
Sepulvedak kontatzen ez zuen sekretua aitortu zidan katuak: “Ederki aberastu da
kabroia nire kontura... eta ni, idazten erretzen zituen tabakoen erruz, biriketako 
minbiziaz hil behar”. 

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

Azken 20 urteetako euskal
maitasun kanturik bikainenen
bilduma. Bertan, alde batetik,
Ken Zazpi, Berri Txarrak, Ga-
tibu, Su ta Gar, Betagarri,
Sugan, Esne Beltza, Kero-
bia, The Uski´s, Katamalo,
Kauta, Gari, Gose… taldeen
kanturik samurrenak aurkez-
ten dira. Eta bestaldetik, Ba-
rricada, El Mentón de Fo-
garty eta We are standard
taldeak ere bertsio bana egi-
nez agertzen dira (Barricada,
Itoiz eta Hertzainak taldeak
gogora ekarriz).

Hainbat talde
Lovin Gaztea bilduma

Gernikako bandaren disko
berria itxaropenaz tindaturik
dator, musikaren intentsitatea
eta emozio sakonetan oinarri-
turik. Honako diskoa ere, Ra-
fa Sardina teknikariak graba-
tu eta ekoiztua da (Stevie
Wonder, Shakira, Paco de
Lucía, Beyonce,… besteak
beste grabatu dituena eta 25
Grammy Izendatze lortu di-
tuena). Nahasketak berriro
ere Rafa Sardinaren Los An-
geles-eko “After hours” estu-
dioan egin dituzte.

Ken Zazpi
Ortzemugak begietan

Liburu hau irakurtzera baza-
toz, ez ezazu egin paisaia ba-
ti urrunetik begiratzen diona-
ren moduan, horrela ez baitu-
zu bereiziko bertako harri, lo-
re edo zomorrorik. Barnera
zaitez bidezidorretan, eta ibili
patxadaz, paisaiak zer ema-
ten dizun hartzeko prest. Li-
buru hau ez da ohiko begie-
kin irakurtzekoa: edozein pa-
raje eguzkipean edo lanbro
artean itxuraldatzen zaigun
bezala, hau preziatzeko, ma-
giaren kristala ipini behar du-
zu begietan.

Miren Agur Meabe
Zazpi orduak

Gertakari txikien zatiak, espe-
rientzien kontakizunak eta
mini-gogoetak biltzen ditu es-
ku artean duzun liburuak. He-
go hemisferioan izandako
lan-bidaietan, bost urtetan
zehar hurbileko lankideentzat
idatzitako testu laburren bil-
duma da. Brasilgo eta beste
herrialde amerikar batzueta-
ko argi-ilunak dira, elkarlana-
ren harian lurrik gabekoen
mugimendukoekin, agintari
batzuekin, indigenekin edo
bideko lagunekin izandako
igurtzietatik ekarriak.

Jon Sarasua
Ertzeko zatiak

MUSIKA 
LITERATURA

10
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GAZTE
KITTO

Oñatiko  El Trío Calavera, Oñati eta
Donostiako taldeekin osatutako
Rock Privado, Arrasateko Front

Malabar eta Abadiñoko Ymotek izango di-
ra gaur gauean Danbaka edizioaren biga-
rren kontzertuan jardungo dutenak Elgeta-
ko Espaloia Kafe Antzokian, 22:30etan ha-
siko den musika jaialdian. Sarrera, betiko
moduan, 5 eurotan izango da (3 euro Gaz-
te Kutxarekin hartuz gero).

Runba, pop-rocka, 70eko hamarkadako
rocka eta metal bortitza entzungo dira gaur
gauean Elgetan: rumba musika ekarriko

dute aurten sortutako El Trio Calaverako
oñatiarrek. Oñatiar eta donostiarrez osatu-
tako Rock Privado musika taldeak, berriz,
popa eta rocka uztartuko dituzte zuzene-
koan; 2007az geroztik dabil Rock Privado
taularik taula. 1970eko hamarkadako rock
power estiloko musika taularatuko dute in-
gelesez, ohikoa dutenez, Front Malabar
talde arrasatearrak-ekoek (2009). Eta,
kontzertua amaitzeko, Bizkai aldetik, Aba-
diñotik hain zuzen, datorren Ymotek talde-
ko partaideek metal musika interpretatuko
dute, horiek ere ingelesez.

Oñati, Donostia, Arrasate 
eta Bizkaiko musika taldeak 
gaur gauean Danbakan

RROOCCKK  PPRR IIVVAADDOO / Oñati-SS
German Uribe-Etxebarria (gitarra eta ahotsa), Adriana
Besne (ahotsa), Juan Ignacio Manso (gitarra), Iñigo
Arozena (teklatua), Victor Garcia (baxua) eta Andoni
Regueiro (bateria) dira Rock Privado taldeko kideak.
Pop-Rock musika egiten dute. Bi disko dituzte kalean:
2008 hasieran kaleratu zuten lehena, 'En todo este
tiempo'; lehen diskoarekin, Madrilgo Audiciones
2008 lehiaketan final aurrekora heldu ziren.

FFRROONNTT  MMAALLAABBAARR / Arrasate
Rock Power hirukotea 2009an eratu zen. Borja Sabas
bilbotarra (gitarra eta ahotsa), Bachellors eta Porcela-
nea taldeetako partaide ohia; Josema Cabezas arrasa-
tearra (bateria eta koruak), Malaña, Kumulo eta Car-
los el Sucio taldeetako kide ohia; eta Aitor Angulo
(baxua eta koruak), Mr. Danger taldeko kide ohia di-
ra taldekideak. Iurretako lokal bat alokatu eta lanean
hasi ziren. Kanta guztiak ingelesezkoak dira.

YYMMOOTTEEKK / Abadiño
Abadiñoko metal taldea, 2006an sortua. Taldeak al-
daketa batzuk izan dituen arren, egungo partaideak
hauek dira: David Villarubia 'Villa' (ahotsa), Roberto
Moisen 'Rober' (gitarra), Javier Villar 'Javivi' (bateria),
Asier Otaduy 'Zana' (baxua) eta Ivan Esteban 'Randall'
(gitarra). Euren bigarren kontzertuan 2006ko Aldapa
maketa lehiaketa irabazi zuten (Berrizen, Bizkaian).
2008an 'Apathy' izeneko lehen Ep-a kaleratu zuten.

EELL  TTRR IIOO  CCAALLAAVVEERRAA / Oñati
Apirilean elkartu ziren Luis (Poetas Muertos talde-
koa), Ekaitz (Nos la suda taldekoa) eta Beñat (Ez! Tal-
dekoa) gitarra hirukote bat sortzeko. Rumba euskal-
duna dela esaten diete baina letrak Luisenak direnez
eta honek euskaraz ez dakienez, 'rumba merkea'
izendatu zuten. Errealitateko egoerei eta maitasunari
buruzko abestiak egiten dituzte, beti ere gitarra oina-
rriak eta gitarra bakarlariak errespetatuz. 
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Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EE IIBBAARRKKOO  ZZEENNTTRROO  MMEEDDIIKKOOAA

hortz-klinika
UNTZAGA

UUnnttzzaaggaa,,  22 - 1. Eskuma
Tfnoa. 994433  7700  2255  9922

egunero

Barizeak
Kirurgia Estetikoa
Dietetika eta Nutrizioa
Gorputz Birmoldaketa
Fotodepilazio Medikoa

ZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak  
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

A. Zulueta, A. Murillo eta S. Sierra DOKTOREAK

Julian  Etxeberria, 12 – 1. esk. Tel. 943 208552

RPS 04/02

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

RPS 336/05
Bista Eder, 19 - behea -EIBAR-
943 70 00 82 / 943 20 84 75

HELBIDE ETA TELEFONO BERRIAK
Errebal, 14
t. 943 201 721

Patronato
Eibarrés

EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa
eettaa  FFiissiiootteerraappiiaa

UUrrkkiizzuu  99  --  bbeehheeaann
EGUNERO (08.00 - 19.30)

TTffnnooaakk..  --  943 12 12 80 eettaa  943 12 03 58
FFaaxxaa  -- 943 12 03 58 

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

ppaattrroonnaattoorreehhaabbii@@tteerrrraa..eess

GASTESI
Ho r t z - K l i n i k a

OOddoonn tt oo llooggiiaa   oo rr ookk oo rr rr aa  //  OOrr tt ooddoonn tt zziiaa  
II nnpp llaann tt eeaa kk   //  LL aass eerr   TTeekk nn oollooggiiaa
BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  1100 --  22..  eesskkuummaa 994433  7700  0000  9900

JJ eessuuss  MMªª  GGaasstteessii  --   AAnnee  GGaasstteessii

Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA

644 kolegiatu zkia. 

calbetón hagin klinika

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

Fermin Calbeton, 6 - 1. A

clinicacalbeton@euskaltel.net
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Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

––  ffiissiiootteerraappiiaa
––  oosstteeooppaattiiaa
––  eerrrreehhaabbiilliittaazziiooaa

Manu Sánchez FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA
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AARROORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

--  AAffaassiiaakk
--  DDiissffoonniiaakk
--  DDiissllaalliiaakk
--  DDeegglluuzziioo  aattiippiikkooaa

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa  1100  --  66..  eezzkk..  ((EEIIBBAARR)) TTeell..  994433  2200  2277  1155  

--  DDiisslleexxiiaakk
--  HHiizzmmootteellttaassuunnaa
--  EEsskkoollaa  aarraazzooaakk

AArrtteekkaalleeaa  3300  --  22..  BB  ((DDUURRAANNGGOO)) TTeell..  9944  668811  9900  7799  

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  4488
EEIIBBAARR

994433  220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE
994433,,  779999774466

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
994433  1122  1144  9933

EELLEENNAA  
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPPssss iiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkkPPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

OOOOkkkkuuuu llll iiii ssss ttttaaaakkkk

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

OSASUN GGIIDDAAGGIIDDAA
ANE MENDIA

970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,,  2200
TLF: 994433  5533  0066  4422
ane_mendia@hotmail.com

PPssiikkoollooggiiaa  kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa  zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

UUrrkkiizzuu,,  1133  --  bbeehheeaa
Telf. 943 206823 eta 686 859023

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

Bidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66
a_garitaonandia@terra.es

HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKO
TRATAMENDUAK

HHEELLBBIIDDEE  BBEERRRRIIAA

MMAADDIINNAA
RRAADDIIOOLLOOGGIIAA

– Mamografiak
– Dentsitometriak (osteoporosi 

ikerketa eta balorazioa)
– Hortz-scanner 3D-etan

(inplanteak ezarri aurreko   
hezur baloraziorako)

TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGOOAAKK:: AAzzkkaarraattee
eettaa  GGoonnzzáálleezz  BBoosscchh  ddookkttoorreeaakk

TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK hhaazzkkuunnttzzaa  ffaakkttoorreeeettaann
aabbeerraattssaa  ddeenn  ppllaassmmaarreekkiinn

Toribio Etxebarria, 4 - 1. ezk.  943-202857

RRRRaaaaddddiiiioooollllooooggggiiiiaaaa

S. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

OSTEOPATIA
NEUROLOGIA

NEURO-ESTIMULAZIOA

�

JJOOSSEE  AALLBBEERRDDII

San Juan 11 - solairuartea
943 20 19 82

aarrrraattssaallddeezz
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HORRELA HARTU BEHAR-
KO DA TOLEDOREN AUR-
KAKO GAURKO PARTIDUA.
Talde biak ixten dute sailkape-
na: eibartarrak 3 punturekin,
punturik gabe oraindik Gaztela-
Mantxakoak. Julian Ruizen mu-
tilen garaipenak sailkapenean
aurrera egitea ekarriko luke,
baina porrota larria izango litza-
teke, ia talde biak kondenatuko
bailituzke. Ipurua kiroldegian
jokatuko den partidua 21.00-
etan hasiko da.

8 jubenil eta lau kadete 
Euskadiko selekzioarekin

Azaroaren 1ean Euskadiko
selekzioekin jardun zuten lane-

an eibartarren harrobiko hama-
bi jokalari: euretatik zortzi Uni-
bertsitate Laboralean egon zi-
ren eta lau kadeteak Gastei-
zen. Eibarren Arrateko hona-
koak izan ziren: Eneko Gare-
txana, Martin Iriarte, Jon Mikel
Lejardi eta Aitor Telletxea ei-
bartarrekin batera, Mikel Alza-
ga (Usurbil), Jon Azkue (Orio),
Sergio Fernández (Basauri)
eta Aitor Ibarguren (Andoain). 

Arratek hil edo biziko partidua 
du gaur 21.00etan

IZEN HANDIKO MARATOI-
ERDIAN PARTE HARTUKO
DUTEN ATLETENTZAKO AU-
TOBUSA irtengo da Eibartik
probaren egun berean, hau da,
azaroaren 14an. Horko atleta
batzuk antolatuta, autobusa
Ego-Gainetik irtengo da 08.15-
etan eta txartelak Askasibar ki-
roldendan erosi daitezke, 10
eurotan. 

Ohikoa denez, aurten ere
inoiz baino parte-hatzaile
gehiago hartuko ditu Behobia-
Donostiak eta, 20.000 atletekin
batera, patinatzaileak ere izan-
go dira lehenengo aldiz: 125
lagun lehenengo edizioan. Ho-
riek ordu eta erdian egin be-
harko dute ibilbidea, lehenen-
goek 35 minututan helmugara-
tzea espero bada ere.

Behobia-Donostiarako autobusa

EIBARKO XAKELARIA BER-
DINDUTA DAGO LIDERGO-
AN Astigarragako Mundarroko
Asier Urretabizkaiarekin eta
bien arteko lehia izango da as-
teburuan, Azkoitian jokatzen
diharduen txapelketaren 4. jar-
dunaldian. Julen Garrok Azkoi-

tiko Anaitasuna Kakuteko Hec-
tor Sánchezen aurka jokatuko
du, Jon Aranak Añorgako Mikel
Zubiaren kontra eta Edu Ola-
bek Errenteriako Beraun Bera-
ko Aitor Goñiren aurrean. Ar-
gazkian, Haritz Garro eta Mikel
Alvaradoren arteko partida.

Haritz Garro lider Gipuzkoako 
xake txapelketan

IRUNGO GAL ZELAIAN 2. A
MAILARA IGOTZEKO HAU-
TAGAI BIREN ARTEKO
LEHIA izango da bihar arra-
tsaldean. Partidua ETB-1ek
emango du zuzenean, hiruga-
rrena jarraian Manixen taldea-
rentzat. Orain arte kanpoan jo-
katutako partidu guztiak irabazi

ditu Eibarrek, marka berria eza-
rriz taldearen historian; aurkaria
ez da errazena izango (iaz 2. A
mailan jokatu zuen), baina ei-
bartarrek seguruago dabiltza
Ipuruatik kanpo. Zapatuan Ath-
letic-ekin galdu eta gero, sei
puntutik hiru puntura jaitsi da bi-
garrenari kentzen dioten aldea.

Eibarrek bihar jokatuko du, 16.00etan

Pablo Berasaluze.

ERREGIONAL 1- MAILAKO 4. MULTZOAN DIHARDUTEN GURE
HERRIKO LAU TALDEAK sailkapeneko erdialdean daude. Horre-
la, Eibartarrak 3.a da (14 punturekin), Gazteak 4.a (11 puntu), Ei-
bartarrak B 5.a (8) eta Urki 6.a (7). Azken jardunaldian ez zen eu-
ren arteko partidurik izan eta, Unben jokatutako bietan, eibartarrak
izan ziren nagusi: Gazteak-ek 4-1 gainditu zuen Aretxabaleta eta
Eibartarrak B-k 4-0 Soraluze B. Kanpoan, Urkik hiruna berdindu
zuen Soraluzen, liderraren zelaian, eta Eibartarrak A 1-3 nagusitu
zen Bergaran.

Eibartarrak-eko talde biak aurrez-aurre

BARRIOLA ETA RETEGI BI-
REN ARTEKO NORGEHIA-
GOKA IZANGO DA Astelenan
jokatuko den domekako jaialdi-
ko partidu nagusia. Horko ira-
bazlea azken faseko lau onenen
arteko ligaxkan sartuko da. Bes-

te partidu bietan, 2. mailako txa-
pelketako neurketak izango di-
ra: lehenengoan, Mendizabalek
eta Merino II.ak jardungo dute;
eta, azkenekoan, Apezetxeak
eta Rico IV.ak. Pelota aukerake-
ta atzo eguerdian egin zuten.

Beste hiru buruz-buruko 
domekan Astelenan
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Oraingoan erronka estua-
goa hartu dute euren
gain Errekaldek, Marta

Alejandre bere emazteak eta
Juan Carlos Jiménezek. Iraila-
ren 1ean ekin zioten proiektua
gauzatzeari eta urrian 22an
amaitu. Guztira, 64 kilometrotik
gorako desnibela gaindituz
egun horietan (64.666 metro).
341 ordu eta 37 minutu bertan
emanda. 52 egun behar izan di-
tu hirukoteak proiektua amaitze-
ko, euretatik 40 lanean jardu-
nez, gogor; besteetan, atseden
hartu eta pilak kargatu dituzte.

Badira sei urte Errekalde Vi-
llanua -Bellanuga, aragoieraz-
Huescako iparraldean kokatuta-
ko herrian bizi dela eta han
dihardu lanean goi-mendiko eta
sakanetako gidari moduan. Iaz-
tik Guiar-T mendi-gidarien bere
enpresan dihardu lanean.
Erronkari aurre egitea buruan
zuen eibartarrak aspalditik, bai-
na oraingoan ikusi du une ego-
kia eta, horretarako, lagun ego-
kian aukeratu ditu: Marta Alejan-
dre Aragoiko lehenengo emaku-
mea izan da 8.000ko bat egiten

(Dhaulagiri egin zuen 2008an
eta iaz Gasherbrum I) eta Juan
Carlos Jiménez “Curro” goi-
mendiko teknikariak Himalaiara
egindako hainbat espedizioetan
hartu izan du parte.

Fernando Errekaldek, bestal-
de, Alpeak, Mendilerro Zuria,
Tienshan, Alaska eta Himalaia
ezagutzen baditu ere, bazuen
etxetik gertu, oso eskura, zaila
egitekoa baina guztiz beteko
zuen erronka polita. Pica de Es-
tat-en, Katalunian, egin zuten
lehenengo gaina eta Robiñeran
amaitu. Beti-beti ere ez, baina
eguraldia nahiko alde izan dute
eta lagundu diete mendilerroa
zeharkatzen; egun gaiztoak
atseden hartzeko aprobetxatu
dituzte.

Zailtasunak ere izan ziren hila-
bete eta erdi luze horretan. Gran
Vignemale izan zuten suzko fro-
ga, Gaube bailaratik ikusita Piri-
nioetako irudi ezin ikusgarriagoa
eskaintzen duen toki horretan
galdu egin baitziren, “hainbat
orratz errepikatzeaz gain. Etsi-
pen uneak izan ziren eta, ahale-
gin fisikoak baino, pisu handia-

goa izan zuen hor arlo psikologi-
koak”. Horko zalantzekin proiek-

tua bertan behera lagatzea pa-
satu zitzaizkien burutik, baina
aurre egitea lortu zuten.

Hirukoteak “txango berezia”
6-7 jardunaldiko blokeetan ba-
natu zuen, egun horietan lan
eginez eta, jarraian, egun bate-
ko atsedena hartuz. Irailaren
6rako Benasquen zeuden, hortik
“Besiberrien zeharkaldia nabar-
menduz erakargarrien moduan”.
Irailaren 14rako 50 mendi-gain
zituzten eginak (3.000ak guz-
tiak, jakina!), tartean bigarren
blokeko “Salenques-Tempesta-
des tontorretan inoiz baino
gehiago gozatuz”. Irailaren 18an
hasi zuten 3. blokea: Perdigue-
ro, Posets eta Bchimala, hiru
eremu horietan banatuta. Hila-
ren 30erako ibilaldi osoaren bi
herenak zituzten eginak, 135
mendi-gain. Urriaren 5etik aurre-
ra, egun eguzkitsuak izan zituz-
ten lagun, 10ean tanta hotza
heldu zitzaien arte: azken horrek
arazoak sortu zizkien Toumuse-
ko zirkoa egiteko. Eta urriaren
17rako 195 hirumilako zituzten
eginda: bakarrik Ordesa eta Ro-
ñera falta zitzaizkien, 18 guztira.
Eta Cilindro, Dedo, Perdido eta
Escaleras-eko orratza eginda,
Robiñera gozotsuan ziren!

Fernando Errekalde
eibartarrak 
Pirinioetako 3.000
guztiak egin ditu

213 gain dituzte Pirinioek 3.000 metrotik gora
heltzen direnak. Badira urte batzuk, 11 zehazki,
Eibarko Klub Deportiboaren 75. urteurrena 
zela-eta, talde horretako Mendi Batzordekoek 
urte hartan gain guztietara iristea lortu zutena;
baina, orduko hartan, urte guztia izan zuten eta,
baita, bazkideen artean banatutako lana.

Klub Deportiboak bere 75. urteurrenean urte osoan egindakoa egin dute oraingoan 
hiru mendizaleek hilabete eta erdiaren bueltan.

Hiru mendizaleak, Fernandoren gurasoekin,
zeharkaldiaren amaiera ospatzen.
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MARTITZEN GOIZEAN AURRERATU ZIGU-
TEN ABENDUAREN 3AN OSPATUKO DEN
Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua.
Udalak, …eta kitto! Euskara Elkartearekin, Eibar
Merkataritza Gune Irekiarekin eta Kutxarekin ba-
tera, herritarren parte-hartzea helburu duen eki-
taldia prestatzen dihardu. Mª José Telleria Eus-
kara-Kultura zinegotziak azaldu duenez, “iaz
Juan San Martinen ̒ Eztenkadak  ̓eta ̒ Zirikadak  ̓li-
buruen irakurketa-saioa egin genuen eta arra-
kasta handia izan zuen, oso ekitaldi herrikoia
izan zen. Hala ere, ez genuen errepikatu nahi
eta, herritarren aldetik beste eskaera batzuk jaso
ditugunez, horiei erantzunez oso ezagunak diren
25 kantu berreskuratuko ditugu, herriko taldeeta-
ko ordezkariek, animatzen diren beste herritarre-
kin batera egun horretan abestu ditzaten”.

Horretarako, Kutxak kantu-liburuxka emango
du argitara. Goizean, 11.30etan Untzaga plazan
DBH eta batxilergoko ikasleek jardungo dute
kantuan eta Lehen Hezkuntzakoek, berriz, arra-
tsaldean. 18.30etatik aurrera herriko abesbatzek
eta bestelako elkarte eta taldeek hartuko diete
erreleboa, Elena Martin Musika Eskolako zuzen-
dariaren aginduetara Untzagan abesteko. Toribio
Etxebarrian kalejira egitea ere aurreikusi dute.
Amaieran Eibar Merkataritza Gune Irekiak pisko-
labisa eskainiko die parte hartzen duten guztiei.
Abestiak zeintzuk diren
eta beste argibide ba-
tzuk aurrerago ematen
joango dira antolatzai-
leak, baina egitasmoa-
ren berri lehenbailehen
eman nahi izan dute,
“herritarrak jakinaren
gainean egon eta parte
hartzera animatu daite-
zen”.

ATZERRIKO ABESBATZEN EMANAL-
DIEI AGUR ESAN DIEGU ASTE HONE-
TAN bertan, Tolosako lehiaketan sari bi
eskuratu dituen Hungariako haur abesba-
tzaren emanaldiarekin, baina Eibarko Mu-
sikaldiaren aurtengo edizioan garrantzi
berezia duen kontzertuarekin gozatzeko
aukera paregabea daukagu gaur bertan,
20.30etan Coliseoan, José Ramón Oroz-
ko zenaren omenezko kontzertuan. Pedro
Palacín ibili da ordubete inguruko iraupe-
na izango duen kontzertua antolatzen eta,
Orozkoren ibilbide musikala gogoan, he-
rriko bakarlari eta taldeak izango dira pro-
tagonista gaur iluntzean.

Jende guztiarentzat erakargarria izan
nahi duen programarekin hasteko, Go-
runtz abesbatzak hiru abesti eskainiko di-
tu: “Santa Lucía” (napolitar herrikoia, “a
capella”), “Barcarola” (Cuentos de Hoff-
man, Offenbach, Alvaro Garrido pianoan)
eta “Mañanitas Duo” (Lorea Ojanguren
eta Conchi, abesbatzarekin eta Alvaro
Garrido pianoan). Jabier Bastidak, berriz,
“Mendi Mendiyan” eskainiko du, Yasmin
Saoud pianoan lagunduta eta Armando
de Benitok ere Saouden pianoaren lagun-
tza izango du “La Romanza de Rufo”
abestian. Juan Bautista Gisasola Musika
Eskolako abesbatzak, Guridiren “Cancio-

nes infantiles” abestuko du, Garridok pia-
noan lagunduta. Ondoren, Sostoa abes-
batzak “Las Golondrinas” (J. M. Usandiza-
ga) eta “Vals de Fausto” Gounod kantatu-
ko ditu. Eta, kontzertua biribiltzeko, Pedro
Palacín-ek zuzentzen duen Andrés de
Egiguren orkestrak “La italiana en Argel”
(obertura, G. Rossini), “La canción de Pa-
loma” (“El barberillo de Lavapiés” lane-
koa, Pedro Palacín-en moldaketekin, Lo-
rea Ojanguren bakarlariarekin) eta “Dúo
de tiples” (“Los sobrinos del capitán
Grant” lanekoa, M. Fernández Caballero,
Pedro Palacín-en moldaketekin  eta Arra-
te Iñarrairaegi eta Edurne Laskurain ba-
karlariekin). Horrez gain, sorpresaren ba-
tekin amaituko dute emanaldia. Sarrerek
5 euro balio dute eta lehiatilan bertan
egongo dira salgai. Bestalde, Eibarko Mu-
sikaldia ez da gaurko saioarekin amaitu-
ko: azaroaren 13an Esteban Landart-en
organo kontzertua hartuko du San Andres
elizak, 20.00etatik aurrera.

Euskararen Eguna aurten
kantuz ospatuko da

Martitzeneko aurkezpeneko irudia.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

Herriko musikariak 
Orozkoren omenez

KLUB DEPORTIBOKO MENDI TALDEKOEN ESKUTIK GARATU ZIREN JARDUNAL-
DI MIKOLOGIKOAK aurreko asteburuan. Perretxikoen inguruan antolatutako jarduerak
XIII. edizioa bete du aurten eta, aurreko edizioen bideari jarraituta, ikastetxeetan izena

eman zuten ikasleekin mendira irteera egin zuten zapatu goizean. Ia
100 haurrek hartu zuten parte perretxikotara joateko irteeran: talde bi
osatuta, batzuk Araba aldean ibili ziren eta beste batzuk, berriz, Nafa-
rroan. Arratsaldean, Aranzadi zientzia elkartekoekin batera, Klub De-
portiboan bertan garbitu eta sailkatu zituzten perretxikoak, hurrengo
egunean jende aurrean erakusteko: 176 perretxiko mota ezberdin bil-
du zituzten, beste herri batzuetan antolatutako antzerako irteeretan
baino askoz gehiago, Aranzadikoek azaldutakoari jarraituta. Horiek
guztiak domeka goizean ikusgai egon ziren Toribio Etxebarria kalean
eta, perretxikoak ikustera joandako askok ez zuten galdu nahi izan De-
porrekoek perretxikoak jateko eskaini zuten aukera.

Perretxiko 
sorta ederra

Perretxikotan batutakoa
sailkatze lanak Deporreko
lokaletan.  
/ MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII
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KONTALARIA KAMIOI BERE-
ZIA EIBARREN IZANGO DA
BIHAR ZAPATUA, 16.00etatik
20.00-etara Untzagan. Fran La-
suen musikariak zuzentzen
duen proiektua aurreko astean
aurkeztu zuten Portalean La-
suenek berak eta Mª Jose Telle-
ria Euskara zinegotziak. Eiba-
rren ez ezik, beste 19 herritan
ere ibilbidea egiten dihardu Kon-
talaria proiektuko kamioi bere-
zia, “euskeraren erabilera bul-
tzatzeko” asmoari jarraituta. 

Nahi duenak ikus-entzunezko
ekipoarekin moldatutako ka-
mioian sartu eta ipuina kontatze-
ko aukera izango du: horretara-
ko, herririk herri ibili den kamioi
berezian sartzen denari aurreko

parte-hartzaileak kontatutako is-
torioa erakutsiko zaio, horrela
kontakizunarekin jarrai dezan.
Azkenik, ikus-entzunezko tekni-
kariak, aldez aurretik ezarritako
irizpideei jarraituta, amaieran
ipuina sortuko du. Ekimenaren
arduradunen berbetan, “haur
nahiz gazte, heldu nahiz adine-
ko, guztiek har dezakete parte".
Eta hori da, hain zuzen ere, bila-

tzen dutena: herritarren parte-
hartzea ahalik eta zabalena iza-
tea. Ipuin eta istorio guztiak
www.kontalaria.com izeneko
web orrian ikusgai ipiniko dituzte
eta batzuk Euskal Irrati Telebis-
tako kateetan emitituko dira. Ibil-
bide guztia amaitzean edizio la-
na egingo da, ipuin kolektiboa
sortzeko. Abenduan amaituko
da proiektua.

laburrak
ttaallddeekkaakkoo  eerraakkuusskkeettaa
TTooppaalleekkuuaann
¨Erretratoak¨ izenburuko
erakusketa zabalduko dute
gaur arratsaldean,
Topalekuan. Taldekako
erakusketa izango da
eta Haritz Guisasola,
Azpilikueta, Eli Eguren,
Alberto Egurrola, Nerea
Lazpita, Iñaki Intxausti, Aitor
Cano eta Maite Arriagaren
lanak izango dira ikusgai,
ohiko ordutegian
(astegunetan 19.00etatik
21.00etara eta asteburuetan
12.00etatik 14.00etara
eta 19.00etatik 21.00etara).
Azaroaren 14ra arte egongo
da ikusgai.

OOrrqquueessttaa  MMoonnddrraaggóónn
San Andres jaien bueltan,
trena hartu eta gurean
geldialdia egingo dute
La Orquesta Mondragón
taldeko kideek azaroaren
27an. Javier Gurrutxaga
buru duen talde
donostiarrak “El maquinista
de la General” lan berria
aurkeztuko du Astelena
frontoian. Sarrerak aldez
aurretik erosteko moduan
ipini dituzte, 20 eurotan
hainbat tabernatan eta
bestela ere, frontoiko
lehiatilan 24 eurotan
egongo dira salgai.

IIkkaassttoollaakkoo  bbaazzkkaarriiaa
Juan Antonio Mogel
ikastolaren 50. urteurrena
ospatzeko antolatu diren
ekitaldien artean azkena
abenduaren 18an egingo
den bazkaria izango da.
Armeria Eskolan 14.30etan
hasiko den bazkarian
ikastolako guraso, guraso
ohi, ikasle ohi, irakasle,
irakasle ohi eta bestelako
langileak (sukaldariak,
garbitzaileak...) elkartzea
nahi dutew antolatzaileek.
Joan nahi duenak
abenduaren 3rako 30 euro
sartu beharko ditu
Euskadiko Kutxan 3035
0023 94 0231142214
kontu zenbakian (ez ahaztu
izena jartzea).

ETB-2K AZKEN URTEETAN
ESKAINTZEN DIHARDUEN
“EL CONQUISTADOR DEL
FIN DEL MUNDO” SAIOAREN
INGURUKO hitzaldi-mahaingu-

rua antolatu du …eta kitto! Eus-
kara Elkarteak azaroaren 17ra-
ko (19.00etan, elkartearen egoi-
tzan, Urkizu 11 solairuartean).
Urko Aristik aurkeztuta, José
Luis Korta ezaguna izango da
mahai-ingururako gonbidatu be-
rezia. Korta, Juanito Oiarzabale-
kin batera, telebistako saio ho-
rretan lehian dauden taldeetako
lider bezala parte hartzen dihar-
du azken urteetan eta Patago-
niako bere esperientziaren berri
bere ahotik entzuteko aukera
eskainiko digu ekitaldiak. Bestal-
de, Urko Aristi kazetariak aurre-

tik ere hartu izan du parte horre-
lako solasaldia gidatzen, Eiba-
rren bertan, hain zuzen ere Ba-
setxea lehiaketaren ingurukoan.

ZAPATUAN, 20.00-ETATIK AURRERA, COLI-
SEO ANTZOKIAK BLUES KONTZERTUA HAR-
TUKO DU. Gaztelupeko Hotsak antolatuta, eta

Errabal jazz-blues jaialdi ibiltariari jarraituz, Red
House bikotea izango da taula gainean: Jeff Espi-
noza eta Francisco Simón “Chihuahua Boogie” az-

ken lana aurkezteko kontzertua eskainiko
dute. Flying Gallardos taldeko kide zirela
elkar ezagutu zuten musikari biek, jazz-
blues munduan pisu haundiko beste mu-
sikari batzuren laguntza izango dute.
Besteak beste Blues Brothers talde miti-
koaren sortzaile eta saxofoi jotzaile Lou
Marini, Blasters eta Fabulous Thunder-
birds taldeetan jardundako Gene Taylor,
Ramón Arroyo (Los Secretos), Gaby Jo-
geix, Carlos Sanchez eta Manuel Ba-
gües. Sarrerak 10 euro balio du.

Jose Luis Kortarekin Illunabarrian

Goi mailako blues doinuak Coliseoan

Fran Lasuen eibartarra Kontalaria! proiektua aurkeztu zutenean.

Kontu kontari... 
badator Kontalaria!
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Egitasmoa Europar Batasu-
neko Leader Ekimena eta
2007-2013ko Euskadiko

Landa–Eremuetako Garapen
Eramangarriaren Programaren
eskutik dator eta helburu nagu-
sia landa-eremuak Informazio
Gizartearekin bat egiteko lagun-
tza eskaintzea da, “gizartearen
garapen bateratu bat lortzeko
asmoz. Landa auzoetara Infor-
mazio eta Komunikazio Teknolo-
giak gerturatu nahi ditugu “Bre-
cha digital” delakoaren eraginak
saihestuz”.

Bide horri ekiteko, IKT Dina-
mizatzailearen postua sortu dute
Mendinet eta Landa Garapen
Elkarteek. Bere zeregin nagusia
teknologia berrien inguruko per-
tzepzioa leuntzea da, egunero-
kotasunean normaltasunez era-
biltzeko aukera bideratuz. Debe-
menetik helarazi diguten oharre-
an proiektuaren inguruko argibi-
deak eta bestelako informazio
osagarria horrela jaso dituzte.

IKT Dinamizatzaileon helburu
nagusiak bertatik-bertarako
diagnostikoa egin eta ekimen
eta edukien zerrenda osatzea
dira. Lehenengoari dagokionez,
“ikerketa sakona eta baliabideen
diagnostikoa egiten ari gara, IK-

Tak eskualdean benetan duten
ezarpena bertatik-bertara eza-
gutu behar baitugu”. Horretara-
ko, besteak beste azterketak, in-
kestak eta elkarrizketak egiten
dihardute herritar zein eragilee-
kin. Diagnostikoa egin eta gero,
“eskualdeko benetako beharrak
ezaguturik, dinamizazio egitas-
moak diseinatuko ditugu. Aurki-
tutako arazoak modu zuzenean
konpontzen ahalegindu, asmoa
landa-eremuko herritarrak IKTe-
tara gerturatzea baita, euren ga-
rapenarako ezinbesteko tresnak
direla erakusteko”.

Dinamizazio ekimenak 
Lehenik eta behin Debabarre-

nean telefono mugikorra eta in-
ternet banda zabalaren seinale-
en kalitatea aztertu eta gabezien
mapa eratuko dute. Ondoren,
eskualdean dauden seinale ga-
bezien mapa (Itzal digitaleren
mapa) eratu eta gero, ahal den
neurrian arazoak konpontzen
ahaleginduko dira.

Bigarren ekimen modura, IK-
Tekin zerikusia duten jarduera
hezgarriak burutu nahi dituzte.
Horrez gain, IKTen sustapena
eta informazio ekimenak eskual-
deko landa eremuetan zabaldu-

ko dira (alfabetizazio eta gaita-
sun teknologikoari buruzko ikas-
taroak, mintegi praktikoak, infor-
mazio jardunaldiak, lehiaketak,
elkarteen konexioa bultzatzea,
gurasoen IKTenganako sentsibi-
lizazioa erraztea...). Hirugarre-
nik, “landa-eremutako langile
autonomo, enpresa txiki eta el-
karteen konexioa sustatzen eta
errazten” arituko dira eta, beste-
ak beste administrazio ezberdi-
nek konexiorako eskaintzen di-
tuzten diru-laguntzen inguruko
informazioa luzatuko dute (Spri,
Leader Ekimena, Plan New....).

Eta laugarren ekimena es-
kualdeko udalerrien webguneen
garapena eta promozioa bultza-
tzea litzateke. Horrez gain, ad-
ministrazio elektronikoak es-
kaintzen dituen aukerak Deba-
barrenean azalduko dituzte. Di-
namizaTICRural edo IKT Dina-
mizatzaileon egitasmoaren ba-
besle nagusiak Europar Batasu-

na, Mendinet, Landa Garapen
Elkarteak eta Eusko Jaurlaritza
dira. Hala ere, Debemenetik az-
pimarratzen dutenaren arabera,
“proiektu honek ez du inolako
baliorik landa-eremuko udalerri
eta herritarren babesarik gabe.
Debabarrenean “brecha digitala”
delakoaren eragina txikitu nahi
badugu, udalerrien eta herrita-
rron parte-hartze eta inplikazioa
behar-beharrezkoa dugu. Lan-
da-eremuko biztanleok jakin be-
har dugu gure gizartearen gara-
pen osoa lortu nahi badugu, In-
formazio eta Komunikazio Tek-
nologiak (IKTak) hori lortzeko
ezinbesteko erramintak direla”.
Gaiarekin interesa baduzue, De-
bemen elkartera jo dezakezue,
gagirrego@gmail.com heldidera
mezua idatzita edo 943744067
telefono zenbakira deituta, eta
IKT dinamizatzailearekin, Garbi-
ñe Agirregomzekortarekin harre-
manetan ipini.

Landa-eremuetara Informazio 
eta Komunikazio Teknologiak gerturatzen

ERREPORTAIA18

Debemen Debabarrenako Landa Garapen 
Elkarteak landa-eremuetara Informazio
eta Komunikazio Teknologiak gerturatzeko
proiektuan beharrean dihardu, baina
proiektuak aurrera egin dezan herritarren
laguntza behar du.

jatetxea
Etxola eettxxoollaajjaatteettxxeeaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Erreserbak: 994433--220077001199
TTxxiirriioo  kkaallee,,  11

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak

– Lora eta landare 
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA



10/XI/5  ...eta kitto!
739 zkia.

AGENDA
llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
dizugu.  Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki 
bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

- Felipe Alonso Domínguez. 91 urte. 2010-X-26.
- Jose Antonio Garate Muñóz. 71 urte. 2010-X-27.
- Eugenio Etxebarria Axpe. 88 urte. 2010-X-28.
- Pako Aranburu Zubeldia. 75 urte. 2010-X-28.
- Flora Kruzelegi Trokaola. 78 urte. 2010-X-29.
- Anastasio Ogiza Badaia. 92 urte. 2010-X-31.
- Imanol Ortíz de Zarate Arrinda. 89 urte. 2010-XI-3.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Iyao Errghay. 2010-X-20.
- Iraia Lafuente Arrizabalaga. 2010-X-23.
- Ariane Varela Jiménez. 2010-X-24.
- Nerea Aizpuru Boyero. 2010-X-26.
- Nerea Carrasco Morán. 2010-X-27.
- Ander Martín Buendía. 2010-X-31.

Zorionak, ARIANE
Muñóz Luque, gaur
urtebete egitten dozu-
eta. Muxu haundi
bat aitta, ama eta
famelixaren partez.

19

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

””MMiiss  ttaarrddeess  ccoonn......””
Zuzendaria: JJeeaann  BBeecckkeerr
Aktoreak: SSoopphhiiee  GGuuiilllleemmiinn,,
GGéérraarrdd  DDeeppaarrddiieeuu,,  GGiissèèllee
CCaassaaddeessuuss,,  MMaauurraannee

Parke batean egiten dute topo 50
urtetik gorakoa eta ia analfabetoa den
Germainek eta irakurtzea gustoko
duen ia ehun urteko Marguerittek.
Azken hau ikusmena galtzen joango
da eta Germaine ahaleginduko da 
irakurtzen ikasten, ezingo duenerako.

5ean: 22.30
6an: 19.45/22.30
7an: 17.00/19.30
8an: 20.30

Ongi etorri iraillaren
26xan jaixotako MIKEL
Lapeyra Ibarrari. Bere
guraso eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARRUBI eta GEREZI, zortzi
eta sei urte betetzen dozuez-eta. Segi hain
txintxo eta jator, bale? Patxo eta besarkada
mordua zuentzat!!!

””DDiiddii  HHoollllyywwoooodd””
Zuzendaria: BBiiggaass  LLuunnaa
Aktoreak: MMiicchhaaeell  CCooooppeerr,,
PPeetteerr  CCooyyoottee,,  FFlloorraa
MMaarrtt´́nneezz,,  EEllssaa  PPaattaakkyy

Diana espainiarrak aktorea izan nahi
du eta, kamarera lana lagata, Maria
laguna agurtu eta Miamira joango da.
Baina han gauzak ez zaizkio ondo
joango eta jatetxe bateko sukaldean
egin beharko du lan. Nora abeslaria eta
Robert zine zuzendaria ezagutu arte

Zorionak, GANIX,
hillaren 9xan lau urte
beteko dozuzelako.
Aitatxo eta amatxoren
partez

5ean: 22.30
6an: 19.45/22.30
7an: 17.00/19.30
8an: 20.30

Zorionak, LOREA gure
pitxintxuari, domekan
hiru urte egingo dozuz-
eta. Muxu bat zure
ahizpa Jone eta
famelixaren partez.

Zorionak, MARTIN
Kortina Mendoza,
bixar urtia egingo
dozulako. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARTIN,
bixar urtebete egingo
dozulako. Patxo haundi
bat etxeko guztien 
partez.

Zorionak, LUCAS
García, hillaren 2xan
urte bi bete zenduazen-
eta. Etxekuen partez

””LLooss  oojjooss  ddee  JJuulliiaa””
Zuzendaria: GGuuiillllee  MMoorraalleess
Aktoreak: BBeelleenn  RRuueeddaa,,
LLlluuiiss  HHoommaarr,,  CCllaarraa  SSeegguurraa,,
JJuulliiaa  GGuuttiiéérrrreezz  CCaabbaa

Julia bere ahizpa itsuaren misterioz
betetako suizidioa hasiko da
aztertzen. Bera ere ikusmena apurka-
apurka galtzen joango da, eta bere 
ahizpak bizi izan zituen izu-ikara
berberei egin beharko die aurre. 
Gaixotasun eta bide bera izango ditu.

6an: 22.30
7an: 19.30
8an: 20.30

””CCoommoo  ppeerrrrooss  yy  ggaattooss””
Zuzendaria: BBrraadd  PPeeyyttoonn
Pertsonaiak: DDiiggggss,,  LLoouu,,
SSaamm,,  PPeeeekk,,  BBuuttcchh,,  SShhaannee,,
KKiittttyy  GGaalloorree,,  CCaatthheerriinnee

Katu eta txakurren arteko betidaniko
borrokan, katu batek gurutzatu behar
ez zuen marra gurutzatu du. Kitty
Galore Miau katu espioien
erakundeko agenteak plan gaiztoa
ipiniko du martxan txakurrak
garaitzeko eta katuak dominatzeko.

7an: 19.30
33DD



hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Ez kopiatu inoren janzkera:
ez duzu zuk emoten! Ez zaude
eroso eta igarri egiten zaizu. Zu zeu
izanda, hobeto joango zaizu dena.

TTAAUURRUUSS
Aspaldi konpondu beharreko
zerbaitekin amaituko duzu. Bakea
hartuko duzu, nahiz eta egun gogor
batzuk pasatu beharko dituzun. 

GGEEMMIINNII
Tontokeriengatik haserretzea
nekeza da. Behingoz, laga alde
batera harropuzkeriak eta ahaztu
egizu, ez du merezi-eta. 

CCAANNCCEERR
Noiz onartuko duzu gustatzen
zaizula? Berarekin egiten dituzun
barreak, begiratzeko modua…
Begibistakoa dela! Animo!

LLEEOO
Arrakastaren astea izango da.
Egiten duzun guztian zortea izango
duzu. Ez laga aurreragorako orain
egin dezakezuna eta aprobetxatu.

VVIIRRGGOO
Etxean txapuzak egiten hasi zara,
baina badakizu brikolaia ez dela
zurea. Egiozu kasu amari eta laga
profesionalei biharra egiten.

LLIIBBRRAA
Honezkero Gabonekin pentsatzen?
Ez hasi orain turroiak jaten,
sasoian sasoikoa! Izango duzu
astia horretarako aurrerago.

SSCCOORRPPIIUUSS
Aurreko asteburuan ez zenuen ia
lorik egin eta aste osoa behar izan
duzu errekuperatzeko. Asteburu
honetan, hobe lasaiago bazabiltza.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Pertsona urduria zara, baina kirioei
aurre egiten ikasi duzu eta kemen-
tsu zabiltza oztopoak gainditzen.
Segi horrela! Merezi du-eta!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Gauzak hasi eta amaitu behar
direla ez dakizu? Mila saltsatan 
zabiltza, baina amaitu noiz? Beste
ezertan hasi aurretik, duzuna egin.

AAQQUUAARRIIUUSS
Azken aldian txarto egiten duzu lo,
zerbaitek kezkatzen zaituelako.
Lasai hartu, aste honetan
konponbidea topatuko duzu-eta. 

PPIISSCCIISS
Orain arte ez zara esaten ausartu,
baina ezingo duzu luzaroan
ezkutatu. Esaten duzunean,
lasaiago geldituko zara. Egin aproba!

lleehhiiaakkeettaakk
– XXXXXXIIIIII..  AAiirree  ZZaabbaalleekkoo  PPiinnttuurraa  LLeehhiiaakkeettaa..
Noiz: Azaroak 21. Izen-ematea 09.00etatik 11.00etara. Portalean.

– SSaann  AAnnddrreess  PPiinnttxxoo  LLeehhiiaakkeettaa..
Noiz: Azaroak 25. Informazioa eta izen-ematea: Arrate Kultur Elkartean (bulegoa zabalik
eguenetan 16.15etan eta barixakuetan 16.30etatik 19.00etara).

– XXVVIIIIII..  BBaakkaaiillaaoo  TTxxaappeellkkeettaa  SSaann  AAnnddrreess  SSaarriiaa..
Noiz: Azaroak 28, 11.30etan. Informazioa eta izen-ematea: Azaroak 12ra arte, Pegoran.
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AGENDA20
Barixakua 5

MMEEMMOORRIIAARREENN
AAUUTTOOBBUUSSAA
1122..0000//1199..0000..--  Izarren
Argia Memoriaren
Autobusa. Txaltxa Zelaian.

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..--  Jose Ramon
Orozkori omenaldia.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..--  Josu
kantautorearen kontzertua.
Tallarra gaztetxean.

DDAANNBBAAKKAA
2222..3300..--  El Trio Calavera
(Oñati), Rockn Privado
(Oñati-Donostia), Front
Malabar (Arrasate)
eta Ymotek (Abadiño).
Espaloia Kafe Antzokian.

Eguena 11
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “Seis
renombrados personajes
vascos”, Urko Barrosen
eskutik. Armeria Eskolan.

ZZIINNEE  KKLLUUBBAA
1177..3300//2211..0000..--
“Ajami” (Zuz: Scandar
Copti). Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300..--  Kaleetan
Kantuzerako entsegua.
San Andres elizako
lokalean.

Zapatua 6
KKOONNTTAALLAARRIIAA
1166..0000//2200..0000..--
Kontalaria! kontakizuna
osatzen joateko kamioi
ibiltaria. Untzagan.

EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..--  Kautxozko
eskulanak (agenda,
brotxeak, lorak…).
Errota gaztelekuan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..--  Red House Band
blues kontzertua (Jeff
Espinoza eta Francisco
Simón). Sarrerak: 10 euro.
Coliseoan.

Domeka 7
EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..--  Kautxozko
eskulanak (agenda,
brotxeak, lorak…).
Errota gaztelekuan.

PPEELLIIKKUULLAA
1188..3300..--  ‘Persépolis’
pelikularen emanaldia.
Tallarra gaztetxean.

Martitzena 9
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “Inteligencia
emocional”, Adindu-ren
eskutik. Armeria Eskolan.

SSEENNDDAABBEELLAARRRREENN
FFOORROOAA
1155..3300..--  Fruitarbolak
inausten ikasteko ikastaroa.
Portalean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..--  “Krisi etikoa
gainditzeko oinarrizko
printzipioak”, Jose Maria
Setienen eskutik. Portalean.

iikkaassttaarrooaakk
– GGiizzaa  IIrruuddiiaa,,  mmooddeelloo  bbiizziidduunnaarreekkiinn..
Noiz: Martitzen eta eguenetan, 09.30etatik 11.30etara
eta astelehenetan 19.00etatik 21.00etara.
Non: Arrate Kultur Elkartean, Maite Arriagarekin. 
Informazioa eta matrikulazioa (urte osoan zabalik):
622053933 edo 943821353 telefonoan (mezua laga).

– BBiiooddaannttzzaa  ((eemmaakkuummeeeennttzzaatt))..
Noiz: Eguenetan, 14.45etatik 16.30etara, Portalean
(dantza gelan). Izen-ematea eta informazioa: 626661292
telefono zenbakian (Mentxu).

Astelehena 8
SSEENNDDAABBEELLAARRRREENN
FFOORROOAA
1166..0000..--  “Ginkgo Biloba”
arbolari buruzko
solasaldia. Portalean.

IIKKAASSTTAARROOAA
1177..0000..--  Coaching
ikastaroa emakumeentzat.
Portalean (ikastaro gelan).

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..--  “Secretos
del cerebro”. Hizlaria:
Gurutz Linazasoro
neurologoa. Portalean.



eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Azaroaren 14ra arte
“INPRESIOAK” (euskal artisten obra grafikoa).
Luis Candaudap, Marta Cárdenas, Alfonso Gortazar,
Gonzalo Jauregi, Juan Mieg, Esperanza Zabala, Jose
Antonio Azpilikueta, Damaris Pan, Amagoia Ruiz,
Jorge García, Fernando de Vicente, Imanol Larrinaga
eta Imanol Marrodán. Portalean.

– Azaroaren 21era arte
INDALEZIO OJANGUREN XXIII. Argazki Lehiaketan
saritutako argazki erakusketa. Portalean.

– Azaroaren 30era arte
CARLES VERDÚ I PRATS-en “Vietnam del Norte”
argazki-erakusketa. Klub Deportiboan.
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA TALLERS D’ARTS
I OFICIS DE BERGA P25-ren argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.
HERRI KIROLEN-ren inguruko erakusketa.
El Corte Inglés-ean.

ffaarrmmaazziiaakk
55,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
66,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
77,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
88,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
99,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
1100,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
1111,,  eegguueennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
1122,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
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AGENDA

SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-
tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,
13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR..  Egunero: 16.00.
Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,
13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

3 5 9
9 4 2

8 9
2 8 4

5 3 6 8
4 5 1

2 5
6 4 3

6 1 7 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA
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JOSE RAMON OROZKORI
OMENALDIA:
AAzzaarrooaakk   55..  2200..3300eettaann..

DONOSTIAKO UDAL
TXISTULARIEN KONTZERTUA:
AAzzaarrooaakk   1122..  2200..3300eettaann ..

sarreraksalgaiddiirruu--llaagguunnttzzaakk
--  UUmmeeaakk  EEsskkoollaarraa..
Eskaerak aurkeztea eta informazioa:
Abenduaren 1era arte, Pegoran.

– DDiirruu--llaagguunnttzzaakk  iikkaasslleeeeii..
Eskaerak aurkeztea eta informazioa:
Abenduaren 1era arte, Pegoran.



1. Etxebizitza

– Pisua salgai Legarren. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
Berriztuta. Bizitzera sartzeko mo-
duan. 23.500.000 pta. Tel. 659-
687736.
– Pisua salgai Estaziño kalean.
3 logela. Ganbara eta igogailuare-
kin. Handia, eguzkitsua eta dena
kanpora begira. Tel. 657-721018.
Sonia.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean.
3 logela, egongela, sukaldea eta
komun bi. Trasteroa eta igogailua-
rekin. Guztiz berriztua eta argitsua.
130 m2. Tel. 626-203838.

1.1. Salgai

– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan, nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 645-366850.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan, nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 689-617818.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak (geriatria ikastaroa) edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 669-311385 edota 636-
362251.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Geriatria laguntzaile ti-
tuluarekin. Tel. 682-263549.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 697-565303.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 634-005760.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 669-966611.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-080186.
– Neska eskaintzen da arratsalde-
tan nagusiak edo umeak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 646-
821678.
– Neska eskaintzen da 09.30etatik
16.00etara nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 608-
886701.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko (gauez ere bai).
Tel. 943-531608 edota 690-
212081.
– Geriatria laguntzailea eskaintzen
da emakume nagusiak zaintzeko.
Prezio onean. Tel. 695-898349.
– Gizona eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 670-767916.

– Paseorako silla salgai. Jane No-
mad markakoa eta urdin marinoa,
egoera oneko itsas-zakua eta bur-
builarekin. 100 euro. Tel. 620-
720953.
– Garbigailua salgai. Otsein LTC
451H markakoa. Goitik kargatze-
koa. Ia erabili gabe. Tel. 943-
121051.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Kamarera/o behar da asteburue-
tarako Eibarko taberna batean.
Hobe euskeraz badaki. Tel. 943-
208439.
– Estetizista behar da Elgoibarko
estetika zentro baterako. Tel. 943-
531636.
–Masajista behar da, esperientzia-
rekin. Tel. 943-530066.
– Ile-apaintzailea behar da Eiba-
rren egun erdiz lan egiteko. Tel.
943-207249.
– Asteburuetarako kamarera/o be-
har da Eibarko taberna batean. Tel.
943-702447.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 673-875123.
– Neska eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia. Tel. 665-156946.
Maria.
– Neska eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile moduan eta nagusiak
zaintzeko. Esperientzia lan bietan.
Tel. 943-175420 eta 696-399510.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, etxea garbi-
tzeko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Esperientzia. Tel. 655-
384877.
– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 662-471270.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Tel. 667-709438.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Geriatria-laguntzaile ti-
tuluarekin. Esperientzia. Tel. 617-
567336.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka garbiketa lanak egiteko eta
umeak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 685-715805.
– Neska eskaintzen da umeak eta
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
orduka egiteko. Tel. 663-786976.
– Emakume euskalduna eskain-
tzen da etxeko lanak egiteko. Tel.
687-114707.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko. Esperientzia. Tel. 659-
731324.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 656-946074.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-037882.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. 
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: 
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

1.2. Errentan
– Logela alokagai Eibarko erdial-
dean. Tel. 657-779628. Alazne.
– Pisu berriztatua alokagai Mutri-
kun. 3 logela, komun bi eta terraza.
Kalefakzioa. Tel. 943-201294 edo-
ta 645-728317.
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4. Lana
4.1. Lan bila

3. Lokalak

– Garaje itxia salgai Txomon.
36.000 euro. Tel. 644-403759.

3.1. Salgai

– Erabilpen askotarako txoko edo
lokala salgai edo alokagai Eibarko
erdialdean. Berriztua, sukaldea eta
komunarekin. Tel. 669-293427.
– Garaje itxia alokagai, 7 metroko
trastelekuarekin, San Andres pa-
sealekuan. Tel. 943-120308.
– Musika talde batek lokala aloka-
tu nahi du. Berdin dio beste batzu-
rekin partekatzea. Tel. 645-
722611. Gaizka.
– 1. solairua alokagai Bidebarrieta
23an. Tel. 609-918803.
– 33 m2ko lokala (komuna eta du-
txarekin) alokagai Ibarkurutze 4ko
1. solairuan. Tel. 636-209131.

3.2. Errentan

2. Motorra

– Honda Civic autoa salgai. 1.200
km. Ia berria. 3.000 euro. Tel. 656-
416597.

2.1. Salgai



Leiho isolatzaileak,          kalitate markadunak
Hauxe da leihoak
aldatzeko unea

Energiaren Euskal
Erakundeak (EVE)
diruz-lagundutako
RENOVE PLANA

Eskatu informazioa
eta aurrekontua

ERAGINKORTASUN ENERGETIKO ALTUKO ITXITURAK
LEIHOAK-FATXADAK-BEIRATEAK

FABRIKA ETA ERAKUSKETA: Tlfnoa: 943 170184
Urtia Industrialdea- C1 pabilioia Faxa: 943 170571
ERMUA-BIZKAIA e-maila: emankor@euskalnet.net



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

BBEERRRRIIAA
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  77
TTeell.. 994433  7700  2233  8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

EEssttaazziiññoo  kkaalleeaa,,  88                    
TTeell..  994433  7700  2233  7788

TTEEOORRIIKKAA  AATTEERRAATTZZEEKKOO  
IIKKAASSTTAARROO  TTRRIINNKKOOAAKK

MMaatteerriiaa  aarrrriisskkuuttssuuaakk    //    CC..AA..PP..

Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo  agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak

Bista Eder Hortz Klinika
Bista Eder, 19 - behea -EIBAR-
943 70 00 82 / 943 20 84 75


