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HHAARR IIXX AA((KK ))  EEMMOONN..-- Torlojuan edo zuloan haria egin. “Harixa(k) emon
lehenengo torniuan ardatzari, eta gero honegaz terrajiari, ar-emiak eukitzeko”.
HHAARR IIXX AA  HHAARRTTUU..--   Torlojuak emearen hasierako hari batean edo bitan zuzen
ahokatzea. “Ez dau gura harixa hartu torlojo honek”.
HHAARR IIXX AA  IIXX OO..-- Haria hondatu. Gaztelerazko `̀ppaassaarrssee  ddee  rroossccaa’’..  “Hainbeste
lotu eta soltau bahabil, laster ixoko dok harixa”.
HHAARR IIXX AANN  LLOOTTUU..--   Torlojoz lotu. Gaztelerazko ‘‘aattaarr   aa  rroossccaa’’ .. “Harixetan
lotutakua, gogorragua ultziegaz josittakua baiño”.
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asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““XXXX..  mmeennddeeaann  zzeehhaarr  hhiirruukkooiizzttuu  eeggiinn  ggaarraa::  ppllaaggaa  iizzuuggaa--
rrrriiaa  ggaarraa  eettaa,,  gguurree  kkooppuurruuaarrii  eeuusstteekkoo,,  ppllaanneettaakk  eehhuunnkkaa
uurrtteettaann  eekkooiittzziittaakkooaa  kkoonnttssuummiittzzeenn  dduugguu  uurrtteerroo..  HHoonnddaa--
mmeennddii  eekkoollooggiikkoorraa  hheellttzzeekkoo  bbiiddeerriikk  llaabbuurrrreennaa  uummeeaakk
eerrrriittmmoo  hhoonneettaann  iizzaatteenn  jjaarrrraaiittzzeeaa  ddaa..  GGiizzaarrtteeaakk  zzeennbbaatt
eettaa  ggaarraattuuaaggooaakk  iizzaann,,  hhaaiinnbbaatt  eettaa  uummee  gguuttxxiiaaggoo  ddiittuuzz--
ttee..  EEttaa  gguurree  kkuullttuurraarrii  iirraauunnaarraazztteeaakk  eezz  ddaauukkaa  zzeerriikkuussiirriikk
gguurree  aabbiizzeenneeii  iirraauunnaarraazztteeaarreekkiinn””

((FFrreeddii  PPaaiiaa,, bbeerrttssoollaarriiaa))

““EEuusskkaarraa  ddeessppoolliittiizzaattuu  bbeehhaarr  ddeellaa  hhaaiinnbbeessttee  eennttzzuutteenn
dduugguunn  uunneeoonn,,  eeuusskkaarraakk  ppoolliittiikkaann  ssaarrttuu  bbeehhaarr  dduu,,  bbeerree
bbuurruuzz,,  eezz  bbeesstteeeekk  eerraammaannaa..  DDiioottee  `̀tteerrrroorriissmmooaakk  gguuzzttiiaa
bbaallddiinnttzzaattuu  dduu  eeuusskkaall  ggiizzaarrtteeaann  eettaa,,  jjaakkiinnaa,,  bbaaiittaa  hhiizz--
kkuunnttzzaa  eerree´́..  HHiizzkkuunnttzzaa??  EEzz  aall  ggaarraa  bbaa  bbiizzii  ggiizzaarrttee  eelleebbii--
dduunneeaann??  AA,,  eezz!!  BBeesstteeaa  eezz  dduu  kkuuttssaattuu  aahhaall  iizzaann  tteerrrroorriiss--
mmooaakk::  ggaazztteellaanniiaa  eezz--bbaallddiinnttzzaaggaarrrriiaa,,  eezz--kkuuttssaaggaarrrriiaa  eettaa
aasskkaattaassuunnaarreenn  ttrreessnnaa  ddaa..  EEuusskkaarraa,,  tteerrrroorriisstteennaa!!””

((KKoollddoo  IIzzaaggiirrrree,, iiddaazzlleeaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Zer pozik naguan! Laster urte bi egingo dittut eta
uda ostian ikastolara juango naiz. Baiña pena haun-
dixa be badakat, nere bizilagun Jon ez da nerekin
etorriko eta. 

Aurreko egunian aitatxorekin udaletxera juan nin-
tzan eta bertan paper bat emon zeskuen. Aitatxo oso
pozik zeguan, amamak siñatutako dokumentuarekin
dana ondo zeguala esan zetsen eta. 

Baiña etxera heltzian, komerixak! Amatxo papera
ikustian haserretu eta aitatxorekin eztabaidan hasi
zan. Amamaren etxera bizitzera juango nintzala en-
tzun neban eta negar batian hasi nintzan. Orduan,
aitatxok goxo-goxo besuetan hartu ninduan eta lasai-
tzeko eskatu zestan: tranpatxo bat besterik ez zeba-
la egiñ. Amama ikastolaren onduan bizi danez, ni
amamaren etxian biziko banintz moduan esan gen-
duala udaletxian eta, holan, puntu gehixago lortuko

genittuala ikastolan sartu ahal izateko. Guraso askok
gauza bera egitten ebela, baitta AMPA-ko kide ba-
tzuk be; gaiñera, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza Sai-
llak, Udalak eta ikastolak berak be onartzen zeben
gauzia zala hori. Hori bai, Jonen gurasuak ez zebe-
nez tranpatxo hori egiñ (honek leloak!), ikastolatik
kanpo geratu da Jon koittaua.

Gaur aitatxori zera galdetu detsat: 
- Aitatxo, uda ostian ikastolara juan biharrian ama-

maren etxian geratuko naiz egun osuan, haren erros-
killa goxuak jaten. 

- Baiña, zer zabiz esaten? Zu ikastolara juan bihar
zara!

- Bueno, aitatxo, ikastolara juan naizela diñuan pa-
pera udaletxian eskatuko dot eta listo. Tranpatxo bat
besterik ez da...

MIREN ROS AIARZAGUENA

GGUURREE  UUMMIIEERRII  TTRRAANNPPAAKK  EEGGIITTTTEENN  EERRAAKKUUTTSSIIKKOO  DDEETTSSAAGGUU
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EIBARKO ETA SORALUZE-
KO GERNIKAKO AKORDI-
XUAREN ALDEKO TALDIAK
EGUAZTEN ARRATSALDIAN
EMONDAKO PRENTSAU-
RREKUAN bixarko Bilbon
“Euskal Herriarentzat normali-
zazioa. Legalizazioa orain” le-
luari jarraitua deittu daben ma-
nifestaziñuarekin bat egingo
dabela emon eben aditzera
eta, agerraldixan irakorri eben
adierazpenaren arabera, “he-
rrittar orori Bilboko kalietan
egingo dan manifestazioñuare-
kin bat egitteko deialdixa za-
baldu nahi detsagu, Euskal He-
rrixan normalizaziño politiko-
runtz urrats senduak emoteko
exigitzeko”.

Auzitegi Gorenak Sorturen
inguruko ebazpenarekin “Eus-

kal Herrixan normalizaziño po-
litikua eta bakia lortzeko zabal-
du dan aro barrixa zapuztu”
nahi dabela salatziarekin bate-
ra, estaduak Euskal Herrixan
“iñolako kontrapartida barik
edozein jarduera politiko legali-
zatu eta normalizatu bihar da-
bela” gaiñeratu eben, euskal
gizartiak bake eta normalizazi-

ño politikorako dakan gogua
azpimarratziarekin batera. Bil-
boko manifestaziñora juateko
autobusak antolatu dittue: So-
raluzetik 16.00etan urtengo da
autobusa (Amutxastegitik) eta
ordu erdi geruago, 16.30xetan,
Eibartik, Ego Gainetik (izena
emoteko Monteka eta Depor
tabernetara jo leike).

Sortu 
legalizatziaren
aldea u t u a n

DDIIRRUU--LLAAGGUUNNTTZZAAKK
Atzo arratsaldian siñatu
eben herriko alkartiak
udaletxian Euskara-Kultura
departamentutik 2011rako
onartutako diru-laguntzen
inguruko hitzarmenak:
danera 247.000 bat euro
(41 millioi pezetatik gora)
banatuko dittue Udaletik
herriko hainbat kultura
talderen artian, urtian zihar
antolatzen dittuen
ekitaldixak antolatziak
eragitten dittuan gastuekin
laguntzeko.

EEIIBBAARRRRII  BBUURRUUZZKKOO
BBLLOOGG  BBAARRRRIIXXAA  
Eitb.com atarixak atal
barrixa ipiñi dau martxan,
hainbat herriri eskindutako
blog-ak sortuta eta
horretako batian Eibarri
buruzkuak batu eta
zabaltzen juango dira.
Donostiak, Arrasatek,
Amorebietak eta Bermeok
be badake euren tartia
eta bertan, azken albistiak,
argazkixak edo bideuak
ikusi eta udalerrixen gaiñian
sare sozialetan esaten dana
jarraitzeko aukeria dago.

PPAAGGAATTXXAARREENN
EERRAAKKUUSSKKEETTIIAA  
Untzagako Zentro Sozialak
Pagatxa emakumien
alkartiak antolatutako
eskulan erakusketia
inaugurauko dau gaur
bertan, 20.00etan.
Apirillaren 15era arte
martxan egongo dan
erakusketia bisitatzeko
ordutegixa jarraixan emoten
doguna da: astelehenetik
barixakura 19.15etatik
21.15etara et zapatu eta
domeketan 11.30xetatik
13.30xetara eta 19.15etatik
21.15etara.

DATORREN ASTIAN, EGUENIAN BANATUKO
DITTUE COLISEO ANTZOKIXAN XXI. TORIBIO
ETXEBARRIA ENPRESA SARIXAK 19.00etan
hasiko dan ekitaldixan eta, oindiok irabazlien ize-
nik ezagutzera emon ez badabe be, antolatzai-
lliak finalista geratu diran enpresa proiektu eta
ideiak zeintzuk diran azaldu dabe. Enpresa barri-
xeri eskindutako atalerako lau finalista aukeratu
dittu epai-mahaixak: Reiner Microtek (Itziar, Gi-
puzkoa), Blue Agro (Donostia), Graphenea (Do-
nostia) eta Regennia (Donostia). Eta enpresa
ideieri eskindutakuan, barriz, bost proiektu sail-
katu dira: Wattio (Donostia), Doocuments Soft-
ware (Bilbo), 12Mapp (Lasarte) eta Luix-Ilumina-
ción Inteligente (Donostia). Aurtengo ediziñuan
35 hautagaik hartu dabe parte, hamazortzik en-
presa ideien atalian eta hamazazpik “Sormena
eta barrikuntza teknologikua enpresan” izenburu-

kuan. Irabazle guztien artian 100.000 eurotik go-
ra banatuko dittue antolatzaille zein babesliak.

35 hautagai izan dira aurtengo sarixetan.

Toribio Etxebarria sarixetarako finalistak

44..  UURRTTEEUURRRREENNAA

DD OO RR II BB RR AA VV OO VV II CC EE NN TT EE
(MMOODDEESSTTOO BBAASSTTAARRRRIIKKAAREN EMAZTEA)

ZZUURREE iirrrriibbaarrrree  eettaa  ssaammuurrttaassuunnaa  
bbeettiirraakkoo  iizzaannggoo  ddiirraa  GGUURREE  AARRTTEEAANN..

Autobusa izango da Eibartik eta, izena emoteko, Monteka eta Deporrera juan biharko da.
/ SILBIA HERNANDEZ
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AURREKO ZAPATUAN EDERTO IBILLI ZIRAN ARMERIXA ES-
KOLAKO IKASLE-OHIEN BATZARRIAN parte hartzera animau
ziranak. Goizetik eskolan bertan, alkartiak dakan lokalian garatu zi-
ttuen ekitaldixak, batzarrarekin hasitta eta, jarraixan, alkartiak anto-
latzen daben argazki lehiaketako azken ediziñoko irabazliak sarixa
jaso eben. Arrate hotelian bazkaldu aurretik eta urteroko ohitturiari
kale egin barik, eskolaren ate parian, eskillaretan batutako guztien
talde-erretratua etara eben.

Valenciagako biala zabaltzeko proiektua eta Amaña eta Ota-
ola kaliak lotzeko pasarelia egitteko biharrak lizitaziñora
etaratzeko erabagixa hartu barri dabe Udalian eta, onartutakua-
ri jarraittuta, danera 730.000 euro erabilliko dittue horretxek pa-
gatzeko (pasareliaren biharrengaittik 499.979 euro pagauko di-
ttue eta bialaen biharrengaittik, barriz, 229.097 euro). Berez
proiekto diferentiak izanda be, bixak inguru berian egin biharre-
kuak izatian batera lizitaziñora etara eta modu paraleluan egitten
juatia begittandu jakue egokixena agintarixeri. Biala zabaltzeko
proiektuari esker, Mendiguren y Zarraua fabrikiak bete eban te-
rrenuaren eta Alfa tallarraren bittartian daguan bidia bikoiztu
egingo da norantza bikua bihurtuta. Bestalde, Amañan bizi dira-
nak Ipurua aldera juateko bide zuzena sortu nahi dabe pasarela
barrixa eraikitta. Holan, kiroldegira, Eroskira eta inguruko beste
tokixetara juan nahi dabenian buelta osua emoten jardun barik,
Mendiguren y Zarraua eguaneko terrenuaren gaiñetik juango
dan pasabidia erabillitta errezago eukiko dabe bertara juatia.

Valenciagako biala eta pasarelia aurrera

Armerixa Eskolako Ikasle Ohiak

MADRILGO AUZITEGI GO-
RENAK ETA-REN BIZKAIA
KOMANDUAREN USTEZKO
KIDE ETA KOLABORATZAI-
LLIEN KONTRA egitten dihar-
duen epaiketan lekuko mo-
duan deklaratzen izan zan
martitzenian Benjamin Atutxa
Eibarko ziñegotzi eta legebil-
tzarkide sozialistak. Izan be,
Atutxak 2008ko uztaillian jakiñ
eban ETAk bera bahitzeko as-
mua zekala, atxiloketa batzu-
ren haritik agertutako doku-
mentaziñuaren araberako in-
formaziñuagaitik. Orduan bizi

izandako egoeriarekin konpa-
rauta, aste honetan zabaldu
dan bideoan ikusittakuak “plan
horrek ezagutu zittuanian bai-
ño min haundixagua emon ze-
tsala” onartu dau egunotan
Atutxak eta, horrekin batera,
ETAko ustezko kidiak “bahitu
eta hil” bihar ebala esaten da-
ben bideua ikustian "bildurra
eta hotzikarak" sentidu zittua-
la. Atzo bertan Legebiltzarreko
kidiak babesa eta alkartasuna
adierazi zetsazen Atutxari,
bertan onartutako adierazpe-
narekin.

Atutxak Auzitegi Gorenian deklarau dau

Saratsuegi kalia
Iparragirre kalia baiño gorago eraikittako etxiak dagoz
Saratsuegin eta kaliak han inguruko basarri baten izena daka.
Sarasuegi (Sautsi Hemetikua) basarrixaren lehelengo
aittamena 1747. urtekua da eta orduan bertan bizi zan
Joseph de Loiola. Etxe parian matadero moduan erabiltzen
zan txabola txiki bat euki eban.
Pegora kopurua: 7
Erroldatutakoak: 273

eibar kaleka

auzorik auzo
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erosketatik gora egin
ziran iaz Eibarko
Komertziantien

Elkarteko txartelarekin.
Gaur egun 4.500

txarteletik gora dagoz
aktibo eta erabiltzailliak

ekaiñera arte izango
daben deskontuak

aprobetxatzeko
kanpaiña barrixa

zabaldu da. 

asteko

datua
8888 0000 .... 0000 0000 0000

Gaur hasiko da Loiurako autobus zerbitzua
GAUR BERTAN HASI ETA IRAILLAREN 30-
ERA BITARTTIAN, EIBARTIK LOIURA, AIRE-
PORTURA AUTOBUSEZ JUATEKO (eta berta-
tik hona etortzeko) aukeria izango dau nahi dabe-
nak, martitzenian Eli Gómez Ezker Batua alderdi-
ko zinegotzixak prentsaurrekuan azaldutakuari
jarraittuta. Bere alderdixaren ekimenez abiatuta-
ko alegaziñuan, Donostia eta Loiuko aireportua
lotzeko autobus zerbitzua zabaldu eta Eibarren
geratzeko eskaeria jaso eben, “Eibar eskualdeko
hiri nagusixa dan neurrixan, bertakuak ez eze in-
guruko beste herrixetakuak be zerbitzuaz balia-
tzeko modua euki deixen”. 

Eibarko zinegotzixak martitzenian bertan esku-
ratu eban Foru Aginduak jasotakuari jarraittuta,
Pesa S.A. enpresak izango dau zerbitzuaren ar-
duria eta, hasiera batian eta herrittarren erantzu-
na zelakua dan ikusi bittartian, modu probisiona-
lian apirillian hasi eta irailla amaittu bittartian es-
kinduko da. Zarautz eta Loiu artian bidaiatzeko
txartelak 13ʼ30 euro balixoko dau eta Zarautz eta
Loiu artekuak 7ʼ30 euro. Linea nagusixan gerta-
tzen dan moduan, bidaia ezin izango da txartel
bakarraren bittartez pagau. Horren harira, etorki-
zunian txartel bakarraren bidezko ordainketa lor-

tzeko pausuak emoteko prest agertu zan Gómez.
Zerbitzua jarraixan emoten dittugun ordutegixeri
jarraittuta eskinduko da: Zarautz-Eibar-Loiuko ai-
reportua ibilbidian Zarautzetik 05.30, 09.30,
14.00 eta 17.30xetan urtengo da, Eibartik 06.10,
10.10, 14.40 eta 18.10ian eta Loiutik 07.00,
11.00, 15.30 eta 19.00etan. Eta Loiuko airepor-
tua-Eibar-Zarautz ibilbidian Loiutik 07.00, 11.30,
15.30 eta 20.30xetan urtengo da, Eibartik 07.45,
12.15, 16.15 eta 21.15etan eta Zarautzetik 08.30,
12.30, 17.00 eta 22.00etan.

Errenta Aitorpenerako sasoia
ASTE HONETAN BERTAN
EKIN DETSE ERRENTA
2010EKO KANPAIÑIAREN
BARRUAN Ogasun eta Finan-
tza departamentukuak autoliki-
daziñuak bidaltziari: Gipuzkoa-
ko 224.066 lagunek etxian ber-
tan jasoko dabe autolikidaziño-
rako proposamena eta, onartuz
gero, ez dabe aparteko trami-
terik egitteko premiñarik izan-
go. Urtetik urtera autolikidaziño
proposamenen kopuruak gora
egitten dihardu: iaz 211.000
proposamen bialdu zittuen eta
aurten %4 gehixago dira bial-
dutakuak. Egunero 25.000 bat
proposamen bialduko dittue Gi-
puzkoako Ogasunetik eta
apirillaren 12rako bidaltze-
ko daguazen guztiak inte-
resauen eskutan egongo
dirala aurreratu dabe. Au-
tolikidaziñuak onartzeko
epia, barriz, apirillaren
12xan bertan zabaldu eta
ekaiñaren 6xan amaittuko
da. Itzulketak be hillaren
12xan bertan hasiko dira
eta Ogasunak itzuli biha-
rreko dirua 48 orduko tar-

tian pagatzeko konpromisua
hartu dau. Gaiñontzeko moda-
lidadiendako (mekanizaua, in-
ternet bidezkua eta paperez-
kua) aitorpena egitteko epia
apirillaren 18xan hasi eta ekai-
ñaren 25ian amaittuko da. Ai-
torpena egitteko hitzordua au-
rretik 902 100 040 telefonora
deittuta hartu dabenak apirilla-
ren 15a eta ekaiñaren 10a bi-
ttartian egin biharko dabe aitor-
pena. Informaziño gehixagora-
ko Errenta 2010 kanpaiñaren
web orrixa (www.ogasuna.info)
konsultau leike edo bestela
902 100 040 bezeruen arreta-
rako telefonora deittu.

EDUARDO ZUBIAURRE, IÑI-
GO PEREZ ARREGI, ION
ANDER BUENETXEA, JUAN
ANGEL BALBAS, ALEX
BENGOA, JESUS MARI
IRIONDO ETA EDUARDO
JUNQUERA, erretratuan ikus-
ten dittuzuenen ekimenez jai-
xo da Deba Energy izenekua.
Debabarrenako enpresari ho-
nek batzen dittuan taldiak
energia barriztagarrixen bide-
tik gure eskualdeko enpresak
indartzia billatzen dau eta, ho-
rretarako, Deba Energy marka
korporatibua eratu dabe Alfa,
Grupo Egile, EPC Groupe Eu-

rope, Jaz Zubiaurre, Maser
Electrónica, Tekniker-IK4 eta
Debegesak.

Alkarte barrixak lau energia
ildori segitzeko asmua dakala
aurreratu dau: energixia au-
rreztia, sortzia, banatzia eta pi-
llatu edo gordetzia. Honezkero
proietu bi dittue esku artian,
bata eguzki-hotzaren arlokua
eta bestia energia sorkuntza
barriztagarrixaren arlokua: le-
helengo proiektu horretarako
klimatizaziñuan erabiltzeko ur
berua ur hotza bihurtzeko ahal-
mena dakan makiña termodi-
namikua garatuko dabe.

Deba Energy, barriztagarrixen alde

Eibar eta ingurukuak zerbitzu barrixa aprobetxatzia espero da. 
Irudixan, Eli Gómezek eskindutako prentsaurrekua. / SILBIA HERNANDEZ
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AANNEE UURRKKIIOOLLAA
2233  uurrttee
kkoommuunniikkaattzzaaiilllliiaa

Juango nitzake. Izan be datorren
urtian kanpora noia biharrera.
Hamen daguan lan egoeria,
behintzat nere alorrian, zinia eta
telebisiñuan, ez da ona eta gai-
ñera esperientzia aberasgarrixa
be izan leike. Nere helburua ondo
formatu eta gero ikasittakua Eus-
kal Herrixan garatzia da.

Animatuko ziñake 
kanpora juaten 

biharra dala-eta?
TTAAHHAA BBEENNSSAARRGGHHIINN
1144  uurrttee
iikkaasslliiaa

Bai, biharrik ez badago, beste no-
rabaittera juan biharko nitzake bi-
lla, ez? Ez jatan inportauko kan-
pora juatia, baiña betirako jua-
tia... Hori ez jatan gustauko. Po-
zik bizi naiz hamen-eta.

LLAARRRRAAIITTZZ SSOODDUUPPEE
2222  uurrttee
iikkaasslliiaa

Bai, juango nintzake. Esperien-
tzia barrixa eta jente barrixa eza-
gutzeko aukeria dala uste dot.
Baiña ez nitzake betirako joango;
hona bueltauko nitzake. Ez dot
nere burua betirako kanpuan
ikusten.

SSAANNTTII OOLLAARRTTEE
1144  uurrttee
iikkaasslliiaa

Bai, izan leike. Hamen lanik ez
badago eta, besterik ez badago,
juan egingo nitzake. Baiña betira-
ko ez nintzake juango, hamen
modura ez dot uste iñon bizi lei-
kianik-eta. Tenporadatxo batera-
ko bai, baiña iñondik iñora bez
betiko.

Krisixarekin batera, langabezixa asko igo da,
batez be gaztienen artian. Baiña emoten dau
Alemania moduko herrialde batzuetan zeozer
errekuperatzen hasi dirala eta horren zantzuak
datoz honaiño. Estudixuak dittuan jendia
eskatzen hasi dira eta hamendik bertara juateko
planak egitten hasi da bat baiño gehixago.
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Apirillaren 13a beti, urtero
izan da berezixa gurian
1931. urtian bizi izanda-

kuaren ostian eta momentu his-
torikua zuzenian bizi izandakuak
urtetik urtera gitxitzen juaten ba-
dira be, atzetik etorrittako gene-
raziñuak errelebua hartzen juan
dira, jentiak goguan izan deixan,
errekaua txarto jasotziagaittik
edo, beste barik, Alfonso XIII.a
erregiak ospa noiz egingo eban
irrikitan itxoiten eguazelako, II.
Errepublikako banderia udale-
txeko balkoian ipintzen lehelen-
guak eibartarrak izan zirala. Eta
ausardixa horrek protagonista

izan ziraneri emondako harrota-
sun puntu horretatik aparte, gure
herrixaren armarrixan irakorri
geinkian “Hiri guziz eredugarria”
titulua Niceto Alcalá Zamora
Errepublikako presidentiaren es-
kutik jasotzia ekarri eban, beste
kanbixo batzurekin batera.

Untzaga eta inguruak Errepu-
blikaren koloriekin jantzi zittuala
80 urte beteko dira aurten eta,
hori ospatzeko, programaziño
berezi eta zabala preparau da-
be Udalian, Euskara eta Kultura
batzordian. Ekitaldixak nundik
nora juan diran azaltzeko emon-
dako prentsaurrekuan, Miguel

de los Toyos alkatiak aurtengo
berezittasuna nundik datorren
esplikau eban: “2001az geroz-
tik, Errepublikaren aldarrikape-
naren harira zeozer berezixa
bost urtian behiñ antolatzia era-
bagi genduan. Holan, ekitaldi-
xak urtero izan biharrian bost ur-
tian behiñ eginda, antolatzen di-
ranen inguruko oihartzuna eta
garrantzixa haundixagua izatia
lortzen dogula pentsatzen dogu.
Lehelengo programaziño bere-
zixa 2001ian antolatu genduan,
bigarrena 2006xan eta aurten,
2011an, hirugarrenaren txandia
aillegau da”. Holan, eta bestiak
beste martxan daguazen An-
tzerki Jardunaldixekin eta maia-
tzian ospatzekua dan Euskal
Jaixarekin bat eginda, hitzaldi-
xak, erakusketia, antzerkixa,
musika emanaldixa eta beste
hainbat batzen dittuan progra-
mia osatzia lortu dabe.

Forges-en erakusketia 
eta hitzaldixa

Beti be Errepublikia ardatza
izanda, gaur arratsaldian bertan
ekingo detse programiari, pisuz-
ko izena dakan komikigilliaren
hainbat lan batuko dittuan era-
kusketia Portalean inaugurauta.
Umore oso pertsonal eta berezi-
xari jarraittuta biñetak sortzen
dittuan José Antonio Fraguas
“Forges”-en “La República en la
persona muchos bienes propor-
ciona (¡Vamos digo yo!)” izen-
buruko erakusketan Bigarren
Errepublikari erreferentzixa egi-
tten detsen marrazkixetako ba-
tzuren bilduma ikusteko aukeria
eukiko dogu gaur hasi eta apiri-
llaren 30era arte, ohiko ordute-
gixan: martitzenetik domekara
18.30xetatik 20.30xetara. Ikus-
gai ipiñiko diran biñetak “Histo-
rias de aquí”, “Forgesek” Espai-
ñiako historixia kontatzeko sor-
tutako lanaren zatixetako bat
osatzen dabe. Hain zuzen be
1980-1984 bittartian “Historias
de aquí” 42 kapitulutan banatu-
tako liburuxkan argittara emon-
dako biñetetako batzuk dira,
beti be Errepublikaren sasoiari
lotutako gertakizunen gaiñe-
kuak . “Forges” izena aittatzen
dan bakotxian “umore” berbia
automatikoki burura etorritta
be, biñetek osatzen daben lana

Errepublikia esnatu zala 
80 URTE PASAU DIRA

Forges.

Astelehenian presentau eben Portalean 
II. Errepublikiaren aldarrikapena gogoratzeko 
Udalak antolatu daben programaziñua osatzen 
daben ekitaldixak. Gaur arratsaldian inaugurauko
daben “Forges” dibujantiaren biñeta-
erakusketiarekin batera abiatuko dan 
programaziñuan hainbat hizlarik eskinduko dittuen 
berbaldixak dagoz, baiña euren esplikaziñuak 
kokatzen laguntzeko orduan sasoiko musikia 
gerturatuko deskue eta, horrekin konforme ez 
eta urtietan atzera biajatzeko txartela be
esku-eskura ipiñiko deskue Teatro Interior 
taldekuak, “Republicados” antzezlanari esker.
Eta hori guztia 1931ko apirillaren 13 hartan
udaletxe pareko plazia bete eben herrittarrak beste
iñun baiño lehenago II. Errepublikia aldarrikatu
ebela gogoratu eta ospatzeko, gure herrixaren 
historixan aparteko pisua dakan gertaeria bizi 
ebela 80 urte beteko diran honetan.
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historixa liburua da. Bererezi-
xa, bai, baiña historixa liburua,
marrazkixetan agertzen dira-
nak kontatzeko ipuiñaren tekni-
kia erabillitta be, dibujantiak
azaldutakuak ondo dokumen-
tautako kontuak diralako.

Edozelan be, azalpen guzti-
guztiak egilliaren ahotik zuze-
nian entzuteko aukeria be euki-
ko dau nahi dabenak, apirillaren
12xan egilliak hitzaldixa emon-
go dabelako Portalean. Eta ga-
txa izango da erakusketaren
gaiñian lanaren egilliak berak
baiño esplikaziño hoberik
emonga daben baten bat topa-
tzia, erregular.

Errepublikako idazlien 
ahotsa

Ez da hori izango hitzaldi ba-
karra: bezperan, apirillaren 11n
Kirmen Uribe izango dogu gu-
rian. Idazle ondarrutarrak
“8x10. Zortzi idazle errepubli-
kako” izenburukua eskinduko
dau Portalean, apirillaren 11n,
19.00etan hasitta. Idazlia izan-
da be, Uriberen biharraren ba-
rruan ahozkotasunak tarte
haundixa betetzen dau eta, ho-
rregaittik, hitzaldixa baiño
gehixago errezitala izango da
gurera ekarriko daben saiua-

ren ardatza, hainbat idazlek
idatzittakuak gogora ekarri eta
bere ahotan entzun ahal izan-
go dira eta.

Errepubliko eskolia 
eta edukaziñua

Eta hillaren 13an, toki eta or-
du berian, Errepublika eta Gerra
Zibillaren sasoikuetan aditu
haundixa dan Jesús Gutierrez
eibarttarrak egingo dau berba,
izenburu honeri jarraittuta: “El
sistema de bibliotecas y la edu-
cación en el Eibar de la II Repú-
blica”. Historialarixak diñuanez,
“hitzaldixaren bittartez Eibarren
orduan sasoian bizi izan zirane-
ri ahotsa emon nahi detsagu,
moduren batian gure herriko
historixan horren bizirik egon-
dan parte hori galdu ez deiñ.

Oinguan Errepublikako urtieta-
ko eskoliari eta bere ingurukueri
emongo detsagu errepasua”.

“Republicados”, 27ʼko 
Generaziñua goguan

Asteburua aillegauta, eta XX-
XIV. Nazioarteko Antzerki Jar-
dunaldixak agurtzeko, Teatro In-
terior taldekuak “Republicados”,
80. urteurrena ospatzeko bere-
ziki sortu eta preparautauko an-
tzezlana jende aurrian estre-
nauko dabe (apirillak 19,
20.30xetan Coliseoan). Sardo
Irisarri eibartarrak zuzenduta,
antzerki taldiaren errepertori-
xuan horren sarrittan topatzen
dogun Espaiñiako poeten biha-
rrak be tartia eukiko dau, zuzen-
darixak berak azaldutakuaren
arabera, “27ko Generaziñua

izenarekin ezagutzen dogun ho-
ri osatu ebenen obriak batez
be”. Maite Lorenzo eta Eduardo
Falces aktoriekin batera, Juan-
ma Cano irrati esatarixak aktore
lanetan debuta eukiko dau ha-
men lanian.

Errepublikako kantak 
Tapiarekin

Eta apirilletik maiatzera salto
eginda, Eibarko XLVI. Euskal
Jaixaren testuinguruan, Jose
Tapia eukiko dogu gurian,
maiatzaren 27xan Untzagan
“Errepublikako kantak” eskin-
tzen. Tapiak “Eta tira eta tunba”
diskuan 22 kantu batu zittuan
guztira, batzuk karlistak idatzi-
ttakuak, liberalak idatzittakuak
beste batzuk, eta horretxek
kontatzen dittuenak kantauta
ekarriko deskuz Tapiak.

Eta programia osatzen dabe-
nekin amaitzeko, beste hainba-
tetan egindakuaren bidetik
Juan San Martin Liburutegixan
II. Errepublikari buruzko materi-
xala batu eta nahi dabenaren
esku ipiñiko dabe liburutegixan,
apirilla osuan martxan egongo
dan interesgunian.

PPRROOGGRRAAMMIIAA
EERRAAKKUUSSKKEETTIIAA

AAppiirriillllaarreenn  11eett iikk  3300eerraa:: José Antonio Fraguas
“Forges”-en “La república en la persona muchos
bienes proporciona (¡Vamos digo yo!)”. Portalean.

HHIITTZZAALLDDIIXXAAKK
“8x10. Zortzi idazle errepublikako”. Kirmen Uribe.

AAppiirriillllaakk  1111,,  1199..0000eettaann  PPoorrttaalleeaann..
“La república en la persona muchos bienes
proporciona (¡Vamos digo yo!)”. “Forges”.
AAppiirriillllaakk  1122,,  1199..0000eettaann  PPoorrttaalleeaann..

“El sistema de bibliotecas y la educación
en el Eibar de la II República”. Jesús Gutierrez.

AAppiirriillllaakk  1133,,  1199..0000eettaann  PPoorrttaalleeaann..

AANNTTZZEERRKKIIXXAA
“Republicados” (Teatro Interior).

AAppiirriillllaakk  1199,,  2200..3300xxeettaann  CCoolliisseeooaann
(XXXIV. Nazioarteko Antzerki Jardunaldiak).  

MMUUSSIIKKIIAA
“Errepublikako kantak”. Joseba Tapia.
MMaaiiaattzzaakk  2277,,  2222..1155eettaann  UUnnttzzaaggaann

(XLVI. Euskal Jaia). 

JJUUAANN  SSAANN  MMAARRTTIINN  LLIIBBUURRUUTTEEGGIIXXAA
II. Errepublikari buruzko interesgunia.

AAppiirriillllaarreenn  11eettiikk  3300eerraa..
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NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564

IGELTSERITZA

OROKORREAN

CAMILO
ALVAREZ

Jardiñeta, 25 - behea
Etxeko tfnoa. 943-207678

Mobila. 620 060 104

– Barne erreformak
(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)

– Gremioen koordinaketa

Uribe.

Tapia.
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- Zenbat urterekin hasi zinen
igeriketan? Zenbat urte dara-
matzazu Urbat-en? 

Hiru urterekin hasi nintzen ige-
rilekura joaten. Urbat-en, bestal-
de, azken hamarkada osoa era-
mango dut dagoeneko.  
- Taldeak orokorrean eskuratu-
tako lorpen guzti hauek planifi-
katutako zeozer da?

Ez dut uste; azken urteotako la-
naren emaitza besterik ez. Liteke-
ena da orain txanponak aurpegia
erakustea, ordua ere bazelako.
Baina lana dago hor atzean.
- Zeintzuk dira zure lorpen han-
dienak? 

Espainiako txapelketan braza
modalitateko 50 metrotan lortuta-
ko 6. postuarekin, promesa mai-
lan bikain jardun dut Gipuzkoako-
an eta Euskadikoan bai braza
modalitateko 50, 100 eta 200
metroetakoetan, eta baita 400
estiloetan.
- Ikusten denez, braza modali-
tatea da zurea. Baita gehien
gustatzen zaizuna? Zer eska-
tzen du modalitate horrek?

Hobeto dagokit, egia da! Nire
ahalmenak aprobetxatu besterik
ez ditut egiten. Hor gorputza eta
hanken arteko sinkronizazioak

asko izaten du esateko. Dena
dela, azken aldian 400 metro es-
tiloetan ere banabil eta ondo
ikusten dut nire burua.
- Talde lana aipatzen duzu. Ha-
rreman berezia duzue Urbaten,
entrenatzeko gogoz?

Gure mailan bosna mutil eta
neska gaude eta gu baino gazte-
agoekin ere entrenatzen dugu.
Orain, Aste Santuan kontzentra-
zioa izango dugu Santoñan: han,
entrenatzeaz gain, zaldietan ibili-
ko gara, bizikleta egingo dugu, pi-
raguetan jardun... Hirugarren ur-
tea da bertara goazela.
- Noiz gozatu duzu gehien ige-
rilekuan lortutako emaitza ba-
tekin? 

Orain dela urte bi Bardulia tal-
dearekin erreleboetan lortutako
garaipena ondo egon zen.
- Igeriketak trataera ona jaso-
tzen du komunikabideetan?

Irtetzen denean, bueno! Baina
kasu gutxi egiten zaio... eta hori
jende mordoak egiten duen kirola
izanik! Teledeporten pixka bat ja-
rraitu daiteke; bestela, Olinpiaden
zain egon behar da bat!
- Zeharkaldiak gustoko dituzu?

Behin izan nintzen: ez nintzen
pozik geratu. Berriro saiatuko naiz. 

NEKANE TEJEDOR, igerilaria:

“Gure lorpenak urte
askotako emaitza dira”

Urbat-Urkotronik taldeko igerilarien emaitzak ikusgarriak

izan dira azken asteotan: ez bakarrik Gipuzkoako

eta Euskadiko txapelketetan, izan da-eta Espainiakoetan

ere nabarmendu dena. Nekane Tejedorrek ere denboraldi

bikaina darama eta Espainiako txapelketan lortutako

6. postua da orain arte berak gehien baloratzen duena. 

teen-
ajea

JATETXEA
etxola

etxolajatetxea@hotmail.com
Erreserbak: 943-207019

Txirio kale, 1

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia
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Apirilaren 6an zabalduko
da Gipuzkoako Foru Al-
dundiak antolatu ohi di-

tuen udalekuetarako izena au-
rrez emateko epea 14 eta 17 ur-
te bitarteko gazteentzat (1994
eta 1997 urte bitartean jaiotako-
entzat) eta interesa dutenek hi-
laren 15era arte izango dute ho-
rretarako aukera, zuzenean Fo-
ru Aldundiaren www.gipuzkoa.
net/oporraldi webgunean sartuta
edo 943 445 980 telefono zen-
bakira deituta. Bestela ere, Ei-
barren bertan udalekuen gaine-
ko informazio zabala eskuratu
daiteke, Portalean 1. solairuan
dagoen Gazte Informazio Bule-
goan (943708435 telefono zen-
bakian).

Aurtengo udan Gazte Opo-
rraldiak programaren barruan
eskainiko diren udalekuetako
batean parte hartu nahi duenak

argi ibili beharko du eta inprima-
kia lehenbailehen bete eta en-
tregatzea komeni zaio, aterpe-
txe eta bestelakoen inguruko es-
kaintza zabala izanda ere toki
barik geratzeko arriskua izan
nahi ez badu behintzat. Orain
izena ematen dutenen artean
zozketa egingo dute; horren ha-
rira, zozketan parte hartzeko
onartutakoen izenak maiatzaren
2an eta 3an kontsultatzeko mo-
duan ipiniko dituzte, eskaera
aurkezteko tokietan bertan zein
interneten. Nahi duenak errekla-
mazioa egiteko aukera ere izan-
go du. Programaren arduradu-
nen berbetan, “Gazte Oporral-
dietan ahalik eta gazte gehien
parte hartzeko aukera izan de-
zaten, plazak esleitzerakoan le-
hentasuna emango zaie aurreko
urteetan gutxien parte hartu zu-
tenei”. Bigarren zozketa bat

egingo da, maiatzaren 5ean eta
egun horretatik aurrera joango
dira emaitzen berri ematen, kan-
painan parte hartu duten bule-
goetan eta interneten. Zozketa
horretan tokia lortu dutenek
maiatzaren 9tik eta 17ra bitarte-
an bete beharko dute behin-be-
tiko izen-ematea eta, etxean
posta bidez jasoko duten ordai-
nagirian jarritako kuota ordain-

tzea ahaztu barik. Bestelako ar-
gibiderik nahi izanez gero, inter-
neten www.gipuzkoa.net/opo
rraldi helbidera jo eta Alicante,
Araba, Avila, Cáceres, Galizia,
Girona, Huelva, Menorca, Mur-
tzia, Nafarroa, Salamanca, Ta-
rragona, Valentzia eta Zuberoan
eskaintzen dituztenak zuzenean
kontsultatu ditzakezue. Baietz
gustoko zerbait aurkitu?

Udarako hamaika aukerarekin 
datoz Gazte Oporraldiak
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La Salle Azitain ikastetxeko 1. DBHko ikasle talde batek “Gu Gazteok”
izenburuko ikuskizuna prestatzeko gogotik beharrean jardun du,
“ilusio handiarekin”, ordubete inguruko iraupena duen lana gaur jendeaurrean
aurkeztu ahal izateko: gaur goizean La Salle Azitain ikastetxekoentzat 
eskainitako saioan estreinatutako ikuskizuna arratsaldean, 19.00etan berriz
taularatuko dute Hezkuntza Esparruko eszenatokian. Eskolatik kanpoko 
jarduera ikastetxearen PROYDE-PROEGA Gobernuz Kanpoko Erakundeari
laguntzeko antolatu dute ikasleek, sarreren salmentan batutako dirua 
Argentinan, Cordobako auzo batean dagoen eskolaren hobekuntzarako 
garatzen diharduten proiektuan erabiliko dute eta. Sarrerak 5 euro balio du
18 urtetik gorakoentzat eta 3 euro, berriz, adin txikikoentzat.

La Salleko antzerki taldekoen ikuskizuna

Urteroko martxari jarraituta, aurten ere Frantziako
tokirik esanguratsuenak ezagutzera bidaian joan
dira Itzio BHI-ko ikasleak: martxoaren 22tik 25era
bitartean, frantsesa ikasten diharduten 71 ikaslek, 
5 irakaslek lagunduta, Paris bisitatzen izan dira: 
Eiffel dorrea, Louvre museoa, Notre Dame katedrala,
Versailles, Montmartre eta Sacré-Coeur, 
Garaipenaren arkua… horiek eta beste hainbat 
ezagutzeko aukera izan dute eta, nola ez, 
“bateau-mouche” batean Senan zehar egindako 
ibilaldiarekin biribildu zuten irteera. Bueltan esan 
digutenez, “benetan zoragarria izan da bidaia. 
Nekatuta, baina oso pozik itzuli gara denok”.

Itziokoak frantsesa 
praktikatzen Parisen
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HISTORIA12

1950. inguruko fotografixia. Gaur egun Seguridade Sozialeko anbulatorixua daguan orubia. Fonduan, “Indianokua” Zumarantarren jauregixaren
zatixa, jardiña tartian. Ezkerrian, Ardanzatik Jardiñetara doian bidiaren kontenziño-ormia; orma horren amaierian Estaziño zentralarekin
komunikatzen daben trenbideko tunelaren mendebaldeko sarreria dago. / EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA ETA OBRAK FONDOA

Jesus Gutierrez
historialaria

Frutu barrixa emon dau Eibarko zuhaitz mekanikuak, na-
ziñoarteraiño zabaldu leikiana. Errepidietako pasonibelen
arazuari konponbidia eskinduko detsana dakagu esku ar-
tian: akabo oiñ arte teknikuendako arantza eta automobi-
listendako tabua izan dana. Eibarrek ezin zan bizkarra
emonda egon naziño guztietan hainbeste hildako eragi-
tten daben arazuaren aurrian. Zeozergaittik menperatzen
dittu mekanikaren sekretu guztiak, zerebro burutsuenetik
etortzen jakuzen idea guztiak gorde eta erabiltzeko bene-
tako artia erakutsiz. Herriko seme batek ekarri detsa argi-
xa arazuari: Antonio Olano da eibartar peto-petuaren be-
netako ordezkari hau. Atenziñua emoten dau bagaje
zientifiko hain txikixarekin zelan lortzen daben arazua
konpontzia! Soluziñua, gaiñera, praktikua izatiaz aparte,
elegantia da alde guztietatik begiratuta be. Trenak, mar-
txan eta pasonibelarengandik 700 metrora daguanian, si-
renia joz edo tinbre batekin, hesixa jaitsiko dala abisatu-
ko dau. Eta hesixa gitxiñaka juango da ixten trenak 500
metro egitten dittuan bittartian, hau da, pasonibelera aille-
gau baiño 200 metro lehenagora arte. Behin trenak hesi-
xa pasauta eta azken konboiak 100 metro egitten dittua-
nian, hesixa barriro hasiko da jasotzen, hasieran zekan
posiziñua hartu arte. Mekanismo sistema horrekin, gaiñe-
ra, konponbidia emoten jakoz be trenian gerta leikezan
aberixeri eta estaziñotik gertuen daguazen pasonibeleri.
Eta, konprobatzia nahi badozue, ez da iñolako guardaba-
rrerarik bihar. Nahikua da periodikoki aparatuaren rebisi-
ñua egittia, inspekziño horrekin sistemaren funzionamen-
du egokixa ziurtatzeko. Aparatua, zeozer bada, injenixua-
ren alardia da! Gure herriko biharraren eta jarraikortasu-
naren garaipen barri honek, gaiñera, kuestiño honetan

Juan de los Toyos gure udaleko ziñegotzi aktibuenetakua
eta diputau gestore azkarrenaren babesa daka, eta berak
lortu dau 6.000 pezetako dirulaguntza Diputaziñotik eta,
baitta, aparatuak bere lehelengo ensaiua egitteko aukera
izatia Ferrocarril del Urola tren linian. Olano inbentoriak,
holan, zerbitzu garrantzizkua eskindu detsa Humanida-
diari; berak kontatzen deskunez, bere asmakizunak, ma-
tematikua izatiaz gaiñ, ezin dau kalerik egiñ. Ez dau iño-
ren laguntzarik bihar izan: berak dakan intuiziño mekani-
kuarekin, gazte zanian Armerixa Eskolan asebetetakua-
rekin, eta biharrarekiko dakan griña berezixak nahikua
izan dira lan horretara konsagratzeko. Berarengan ikus-
ten da, beste edonorengan baiño gehixago, Eibarko
bihargin modelua: estudixatu, buruari bueltak emon eta
diskurridu, ensaiatu eta taillarrian ejekutatzen dabena. Ez
dago gauzarik Eibarren ekitten jakonik eta burutu barik
geratuko danik! Hamen dakagu eibartarraren izaeria ze-
lakua dan erakusten daben demostraziño barri bat: gure
herrixan bihargin bakotxak bere txabolia daka, bere taillar
propixua, bere eguneroko faenetarako, iñongo naguxiren
azpixan egon bihar barik biharrian jarduteko, bere esku
azkarrekin eta bere ahalmenarekin bakarrik. Hori bai, era-
gitteko ingurua txikixagua edo haundixagua izan leike,
zeozer ez badakagu, hori espiritu komertzial madarikatua
da-eta; horrek dakar dana arrosa kolorekua ez izatia, gu-
re burua saltzia ez dalako dakagun gauzarik marabillo-
suena. Espaiñiak eukiko baleu guria moduko herririk, ber-
tako etxe bakotxa biharrari egindako tenplua eraikitta,
Errepublikiaren gobernu honek ez leuke biharrik gabeko
hainbeste lagun izango eta peninsulan daguan eziñego-
na desagertuta egongo zan honezkero.

XX. mendearen bueltan
TTOOMMAASS  EETTXXAALLUUZZEEren kolaborazio honetan (1932-IV-27, Errepublika aldarrikatu eta handik urtebetera), 
sasoi hartarako garrantzi handiko asmakizunaren berri ematen zaigu. Asmatzailea AANNTTOONNIIOO  OOLLAANNOO
eibartarra izan zen eta kolaboratzaileak, batez ere, eibartarren kemena eta espiritua goraipatzen ditu. 

Trantsizio sasoian alderdi
politiko batek honako le-
loa zabaldu zuen Euskal

Herrian: “Berrogei urte eta ge-
ro hau”. Lelo horren bitartez
hausnarketa proposatzen zu-
ten egileek, adierazteko berro-
gei urteko diktadura  sufritu
ondoren egoera ez zela bate-
re itxaropentsua. Alegia, beste
mundu bat posible zela, eta ez
ginela konformatu behar gu-
txienezko demokrazia batekin.

Aste batzuk barru, Estatu
osoan eta, nola ez?, Eibarren
ere, modu hunkigarrian ospa-
tuko da Errepublikako aldarri-
kapenaren 80. urteurrena,
baina ez dakit ospatu edo go-
goratu den hitz egokiena. Adi-
tuek diote Espainiako lehenen-
go demokrazia izan zela, nahiz
eta perfektua ez izan. Baina
akaso egokia eta perfektua da
egungo demokrazia? Pers-
pektiba historikotik, ezin da
ukatu Errepublikan sortutako
lege progresistenak oinarri
izan zirela egun daukagun
Konstituzioa osatzeko unean,
hori bai XX. mendeko amaie-
rako errealitatera egokituta.

Gauzak horrela, behin eta
berriz entzutzen ditugu esku-
mako alderdi politikoen me-
zuak Errepublika erregimen
kaltegarria izan zela Espainia-
rentzat adieraziz eta, era bere-
an, nolabait gero sortutako ge-
rra zibila beharrezkoa izan ze-
la ordena berreskuratzeko.
Irizpide neutral batetik azter-
tzen baditugu sortutako lege-
ak, konturatuko gara lege oso
aurreratuak zirela eta eragin
handikoak gizartean. Ezin da
aztertu Errepublika sasoian
zegoen gizartea eta XXI. men-
dekoa parekatuz, baina na-
barmena da askatasunaren
nahia beti azaltzen dela alde
batean, hau da, baztertuta
dauden esparruan. Eta hori ez
da aldatzen urteekin, desio
hori iraunkorra baita.

Asmakizun burutsua

Udal Artxiboaren laguntzarekin

Larogei urte
eta gero hau
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Datorren astelehenetik za-
patura arte, hau da, hila-
ren 4an hasita eta 9an

amaitzeko, jokatuko da Euskal
Herriko Itzuliaren 51. edizioa.
Zumarragan hasiko da aurten
eta azken etapa, erlojupeko mo-
dalitatean, Zallan izango da.
UCI World Tour 2011ko egute-
giaren barne dago proba eta,
ohikoa denez, profesional mai-
lako munduko txirrindularirik
onenak izango ditu parte har-
tzen: faltatzekotan, Alberto Con-
tador da kale egin duen baka-
rrenetarikoa.

Guztira sei etapa izango dira,
873 kilometro eta erdiko ibilbi-
dearekin. Astelehenetik barixa-
kura lineako bost etapa ikusteko
aukera izango dugu eta azkena
erlojuaren kontrako modalitate-
an jokatuko da. Zallako erloju-
peko klasikoa berreskuratuko
da aurten, 24 kilometrotako
mendi puntuagarririk gabeko
ibilbidearekin; hor, hala ere,
Avellanedako, Beciko eta La
Herrerako gainak gainditu be-
harko dituzte txirrindulariek. Er-
lojupekoa baino lehen, 31 igoe-
ra puntuagarri izango dira bost
etapetan: horietako bost lehen
mailakoak, 10 bigarren mailako-
ak eta beste 16 hirugarren mai-
lakoak. Eta, garrantzitsuenak ai-
patzen hasita, Azpirozekoa (bi
aldiz igaro beharko dutena biga-
rren etapan), Usartzakoa (lau-
garren etapako helmugatik 2,2
kilometrotara kokatua), Arrateko
ohiko igoera eta Urkiolako gaina
(bosgarren etapako hasieran)
izango dira horiek.

Lehenengo etapak Zumarraga
izango du irteera eta helmuga,
149 kilometro eta erdirekin. Biga-
rrena Zumarraga eta Lekunberri
artean emango da (167 kilome-
tro) eta hirugarrena Villatuerta
eta Murgia artean (177 kilome-
tro). Laugarren etapa Amurrio
hasiko da eta Eibarko Arrateko
gainan amaituko da (177 kilome-
tro) eta bosgarrena Eibar eta Za-
lla artean jokatuko da (179 kilo-
metro). Azkenengo etapa, lehen
esan moduan, 24 kilometrotako
erlojupekoa izango da eta Zallan
hasi eta amaituko da.

Hemen da! Badator 
Euskal Herriko Itzulia!
Hemen da! Badator 
Euskal Herriko Itzulia!

EUSKAL HERRIKO
ITZULIA

EGUENA, APIRILAK 7
Amurrio-Arrate
- Maltzagatik sartuta

Eibarren 15.30etan
- Ermutik sartuta

Eibarren 16.15etan
tarteko helmuga

- Ixuan 16.30etan
- Maltzagatik sartuta

Eibarren 17.00etan
azken tarteko helmuga

- Usartzan 17.15etan

BARIXAKUA, APIRILAK 8
Eibar-Zalla
Irteera Untzagan 12.50etan

Ermura joko dute

20 talde izango dira irteera
puntuan, bakoitza zortzi txi-
rrindularirekin. Euren artean,
proba irabazi duten sei: Cuesta,
Klóden, Menchov, Di Luca, Cobo
eta Horner iazko irabazlea. He-
men txirrindulari aipagarrienak:
RadioShack

2- Andreas Klöden
3- Levi Leipheimer

Htc-Highroad
11- Tony Martin
12- Marco Pinotti
Rabobank
22- Robert Gesink
23- Luis León Sánchez
Bmc Racing
31- Martin Kohler
38- Amaël Moinard
Sky
41- Michael Rogers
42- Rigoberto Urán
Lampre
51- Damiano Cunego
53- Francesco Gavazzi
Liquigas
61- Ivan Basso
63- Damiano Caruso
Omega Pharma
71- Jurgen Van den Broeck
74- Jussi Veikkanen
Garmin - Cervélo
81- Christian Vandevelde
84- Tom Danielson
Leopard-Trek
91- Andy Schleck
92- Frank Schleck
Ag2r
101- Rinaldo Nocentini
105- John Gadret
Euskaltel
111- Samuel Sánchez
112- Romain Sicard
Katusha
121- Joaquim Rodríguez
122- Danilo Di Luca
Movistar
134- Beñat Intxausti
135- Mauricio Soler
Vacansoleil
141- Matteo Carrara
142- Johnny Hoogerland
Astaná
151- Alexander Vinokourov
155- Fredrik Kessiakoff
Saxo Bank
161- Richie Porte
162- Nicki Sorensen
Quick Step
171- Jérome Pineau
177- Kevin Seeldraeyers
Geox
181- Carlos Sastre
182- Menchov
Caja Rural
191- Iñigo Cuesta
192- Aitor Galdos

Apirilaren 7ko etapa
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Urtero lez, oraingoan ere
afizionatu mailako esta-
tuko txirrindulari onenak

izango dira Valenciaga Memo-
rialaren 40. edizioan. Guztira
26 talde izango dira irteeran,
bakoitza zazpi txirrindulariz
osatua; hau da, 182 parte-har-
tzaile ahaleginduko dira irabaz-
ten Bidebarrietan, San Andres
elizaren parean, kokatuko den
helmugan.

Lasterketak 164 kilometro
izango ditu, aurreko urteotako
ibilbide berdinarekin. Gogorta-
suna ere begibistakoa da, Itziar,
Meagas, Elgeta, Areitio, Ixua
eta San Migueleko mendateak
gainditu beharko baitira. Aurre-
kontuan ere, iazkoari heldu zaio
eta hori nahikoa da bizi dugun
krisi sasoi honetan: “37.000 eu-
ro”, antolatzaileen esanetan.

Eibarko Txirrindulari Elkarteko
Jose Antonio Larrea izango da
lasterketako zuzendaria eta au-
sartu zaigu faboritoen zerrenda
aletzen. “Prades Espainiako Ko-
pako liderra dugu, Tarragona tal-
dekoa; baita Fraile, Seguros Bil-
baokoa, Gorlan aurreko astebu-
ruan irabazi zuena; Comunidad
Valencianako Pedro Merino ere
hor ibiliko da, garaipenetik gertu;
Caja Ruralek Francisco García
eta Morena ekarriko ditu; eta De-
babarrenak ere aurreko urteetan
baino aukera gehiago ditu, Aitor
González eta Sergio Ruizekin”. 

Ez da iritzi berekoa Juanjo Se-

bastian, Debabarrenako zuzen-
daria: akaso presioa kentzeko
bere txirrindulariei? “Eibartarris-
moa egitea kaltegarria izan dai-
teke. Aitor eta Sergio ondo dabil-
tza, baina gure txirrindulariak 23
urtetik azpikoak dira -nagusienak
21 ditu- eta, partehartzaileen ar-
tean, badira Super-Froizen esa-
terako, errekalifikatutako zazpi
txirrindulari, euretatik hiru behar-
bada hortik bizi direnak. Horre-
gatik, zaila ikusten dut guretako
batek proba irabaztea”.

Gainera, Zornotzako Udaberri
Sariaren 60. edizioan hartu be-
harko du parte Eibarko taldeak
domekan bertan eta Debabarre-
na bitan banatuko du Sebastia-

nek: “1. urtekoekin Zornotzan
izango gara, Peio Goikoetxea er-
muarra eta Eñaut Pagola tarte-
an; eta 2. eta 3. urtekoak izango
dira Valenciagan”. Azken urtee-
tan, gainera, “Valenciagako ira-
bazleak baino zorte gehiago izan
dute atzerago sartu direnek:
Amets Txurrukak berak 32.a edo
egin zuen eta Euskaltelen dihar-
du”. Sebastianek behe mailan
egiten diharduten lana ere azpi-
marratu du: “Jubenil taldean isi-
leko lanean dihardute, Ciclos Itu-
rriaga taldeak 20 urtetik gora da-
ramatza-eta esparru horretan.
Datorren urtean jauzia emateko
moduan izango dira, esaterako,
Bergarako Rivero eta Irungo
Mendia”.

Ixuako pasabidea
Izen horrekin ipini zen martxan

iaz argazki-lehiaketa eta aurten
ere edozeinek hartu dezake par-
te hor. Domekako probaren iru-
diak maiatzaren 6rako entregatu
beharko dira Eibarko Txirrindula-
ri Elkartean. Informazio gehiago
helbide honetan duzue: cce@
clubciclistaeibarres.org

Zaletu onenak eskakizun
maila handiko proban

Txirrindularitza
zaletasunak ez du 
behera egin.
Argazkian, azken 
Abascal Memorialean
parte hartu zuten
eibartarren taldekoak.

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

EEggiigguurreennttaarrrreenn,,  1188
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24



� Eibarko Udala
� Gipuzkoako Foru Aldundia
� Udal Kirol Patronatua
� Radio Eibar
� Izadi Loradenda
� Zirauna (Kirol Jantziak)
� Krabelin (Hotela-Jatetxea)
� Bar Tunel-Pe
� Birjiñape Kafetegia
� Bar Txoko
� Ketesa
� Maitane Jatetxea / Arrateko Tiroa
� Asimair Konpresoreak
� Multiópticas

� Casa Cantabria
� Casa Galicia
� Gestilan - Aholkularitza
� Marqués de Saka Ganadutegia
� Goritz Hornikuntzak, S.A.
� Azitain Jatetxea
� Mapfre (Eibar-Ubitxa)
� DYA - Eibar
� S.C.R.G. Bide-Alde
� S.C.R.G. Kamarroak
� Trinkete Garagardotegia
� Soraluce S. Coop.
� CDR-Bikes Eibar
� Larragest Inmobiliaria

� Kutxa
� Skoda - Autos Menabi, S.L.
� Olarri Leihoak
� Guria Elektrizitatea
� Pneumax
� Kantoi Zerbitzu Estazioa
� Oberena Harategia
� Andoni Retenaga 

(EBK-Eibarko Bizikleta)
� Ezpeleta Ehun-Ostalaritza
� El Castillo Hotela
� Perlakua Agroturismo-Jatetxea
� Kalitatea
� Iruki Sagardotegia

EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA                 2011 DENBORALDIKO EGUTEGIA

UDABERRI SARIA
martxoak 6

ABASCAL OROITZARREA
martxoak 20

OTXOA OROITZARREA
apirilak 17

SAN JUAN SARIA
ekainak 18

XXXX. VALENCIAGA OROITZARREA (apirilak 3)

GARAILEA MENDIA TARTEKO HELMUGAK

23 URTETIK 
AZPIKO ONENA

SAIATUENAREN 
SARIA

LEHENENGO
EUSKALDUNA

LAGUNTZAILEAK
PEDAL EGUNA (irailak 25): Birjiñape kafetegia

PARTE-HARTZAILEAK
Taldeak:
Asfaltos Guerola Terra/Mar (Valentzia)
Seguros Bilbao (Bizkaia)
Supermercados Froiz (Pontevedra)
Lizarte (Nafarroa)
Caja Rural (Nafarroa)
Azysa Conor WRC (Nafarroa)
Extremadura - Spiuk (Badajoz)
Cueva El Soplao (Kantabria)
Andalucía - Caja Granada (Granada)
Bidelan - Kirolgi (Gipuzkoa)
Ciudad de Oviedo (Asturias)
Ayto. Tarragona - Mopesa (Tarragona)
Mutua Levante - Cafemax (Valentzia)
Univ. Pol. Valencia - Bancaja (Valentzia)
Ceuta - Redfree.com (Ceuta)
Diputación de Avila (Avila)
KTM - Murcia (Murtzia)
Debabarrena (Gipuzkoa)
Cafés Baqué (Bizkaia)
Naturgas Energía (Araba)
Camargo Ferroatlántica (Kantabria)
Belca - Oriako T.E. (Gipuzkoa)
Latorre - Palplastic (Nafarroa)
Construcciones Paulino (Asturias)
Redyser - Limcamar - Borrascas (Murtzia)

IBILBIDEA
Km   Ordua     Non

0   08.55 UNTZAGA
0   09.00 AZITAIN (irteera)
5   09.05 ELGOIBAR

18   09.25 DEBA (tarteko helmuga)
24   09.35 ITZIAR gaina (3. maila)
31   09.45 ARROA
39   10.05 MEAGAS gaina (3. maila)
43   10.10 ZARAUTZ
46   10.15 GETARIA
52   10.25 ZUMAIA
62   10.45 ITZIAR gaina
67   10.50 DEBA
80   11.10 ELGOIBAR
87   11.20 SORALUZE
94   11.30 BERGARA

100   11.45 ELGETA gaina (2. maila)
106   11.50 ELORRIO
121   12.00 BERRIZ
125   12.10 AREITIO gaina (3. maila)
131   12.15 KANTOI (tarteko helmuga)
135   12.35 IXUA gaina (1. maila)
145   12.45 ETXEBERRIA
150   12.55 SAN MIGUEL gaina (3. maila)
156   13.00 ELGOIBAR
164   13.15 BIDEBARRIETA (helmuga)

85. URTEURRENA SARI BEREZIA: Iruki Sagardotegia   /   TALDEKAKO SAILKAPENA: Soraluce S. Coop.   /   DEBABARRENAKO ONENA: Goritz Hornikuntzak
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PUNTU BIKO ALDEAREKIN DAUDE SAILKAPENEAN, BAINA
KONTUAN IZANDA Eibarko taldeak gol bakarrarengatik irabazi
ziola Gaztela-Mantxakoari Ipuruan (29-28), Julian Ruizen mutilek
partidua galtzen badute jaitsiera postuetan sartuko dira. Alderantziz,

irabazteak mailari eusteko hauspoa
emango lioke, aurkari zuzenena lau pun-
tura geratuko bailitzateke zortzi jardunal-
diren faltan. Taldeari dagokionez, Rédei
eta Berriosen bajei Szaborena gehitu
zaizkie: kasu honetan, aurrekoen mo-
duan, denboraldia amaitu arteko baja
izango da, gainera. Beheko taldetik igota-
ko jokalarien artean gehien erabilitakoena
izan da Szabo eta bere tokia ere harrobi-
ko beste bateren batek hartu beharko du.

BIGARREN JAURTIALDIA
JOKATUTA, ASOLA-BERRI-
KO HIRU ORDEZKARI ONDO
KOKATUTA daude Gipuzkoa-
ko hiru-txirlo txapelketaren
XLII. edizioa bereganatzeko.
Imanol Osoro Elgoibarko San
Miguel bolatokiko ordezkaria
da egungo liderra, bederatzi
txirlorekin, eta gertutik jarrai-
tzen diote Gaizka Unamunza-
gak eta Arkaitz Rodríguezek
(8rekin) eta Ibai Díezek (7re-

kin), beste batzurekin batera.
San Miguelen jokatutako biga-
rren jaurtialdi horretan, Lastur-
ko Joseba Lazkano eta Una-
munzaga izan ziren onenak,
bakoitzak zazpi txirlo etzatea
lortuz. Bihar Lasturren jokatu-
ko da hirugarren jaurtialdia
(17.00-etan hasita) eta, Eibar-
ko ordezkariei dagokionez, 26
dira txapelketan dihardutenak,
Asola-Berriko bost taldetan
banatuta.

KIROLAK16

Asola-Berrikoak Gipuzkoako 
hiru-txirloko txapelaren bila

ITZIOKO XAKELARIAK BERE MAILA ERAKU-
TSI DU BESTE BEHIN eta, azken asteburu bie-
tan herriko ikastetxeetako jokalarien artean joka-
tutako txapelketan, nagusi izan da partida guztiak
irabaziz. LHko 3. mailatik DBHko 2. mailara arte-
rainoko ikasleek hartu dute parte bertan, Itzio, Mogel Isasi, Iturbu-
ru, Aldatze eta Urkizu ikastetxeetako jokalariekin.

Bestalde, Gipuzkoako 2. mailako ligan jokatu duen Klub Deporti-
boko 2. taldeak liga amaitu du beste garaipen batekin, oraingoan
1-3 Zarautzen irabaziz. Hala ere, igoera faseko 4. postuan amaitu
du taldeak, 3.arekin berdinduta eta igotzea lortu duen Legazpiko
Santikutz taldearengatik puntu bakarrera.

Arratek asko du jokoan bihar Toledon,
18.00etan hasiko den partiduan

BIREN ARTEKO BORROKA DAGO FOBALL-ZALETUEN LIGA
IRABAZTEKO, BAINA ASTEBURUAN GAUZAK ARGITZEN joan
ziren euren artean jokatutako partiduan. Durangok 3-1 irabazi zion
Teknografik-i eta, euren arteko berdinketa apurtzeaz gain, emaitza
hori erabakigarria izan daiteke liga amaierarako. Gainera, sailkape-
nean atzetik jarraitzen duen JoserAuto Sport azken txapeldunak
kale egin zuen beste behin eta launa berdindu zuen Txokorekin:

une honetan iazko txapel-
dunak liderrarengandik
zortzi puntura daude. As-
teburuan neurketa eraba-
kigarria jokatuko da Tek-
nografik eta JoserAutoren
artean eta lehia horretatik
onuradun bakarra izan
daiteke Durango liderra:
azken honek Tankemans-
ekin jokatuko du.

Asola-Berrik 26 ordezkari ditu Gipuzkoako txapelketan, bost taldetan banatuta

DURANGOKO DUATLOIAREN 5.
EDIZIOA JOKATU ZEN ZAPA-
TUAN, DENBORALDIKO BIGA-
RRENA DISTANTZIA MOTZEAN
(8 kilometro antxintxika, 39ʼ2 bizi-
kleta gainean eta beste 5 antxintxi-
ka berriro) eta Eibar Triatloi Taldeko
Ane Ziaran junior mailako onena
izan da, emakumezkoen sailkapen absolutoan 6. postuan amaitze-
az aparte. Irabazleak Camargoko Felix Javier Martínez (1h51ʼ31ʼʼ
denborarekin) eta Gurutze Frades Mugarra talde antolatzailearen
ordezkaria (2h07ʼ30ʼʼ) izan ziren.

Durango Teknografik baino gehiago
izan zen foball-zaletuan

Ane Ziaran junior
onena Durangoko
duatloian

Narbaizarendako Eibarko
eskolarteko txapelketa

Szabo.

HERRIKO TALDE BATEK EIBARKO FUTBITO TXAPELKETA
ANTOLATZEN DIHARDU. Txapelketa hilaren azken asteburuan
jokatuko da (apirilak 30 eta maiatzak 1) Untzaga plazan. Asmoa da
hainbat adinetako jendea plazan elkartzea (jokalariak eta ikuslegoa
kontuan hartuta), kirola Untzagara bueltatzea (Arrateren sasoi one-
nak gogoratuz) eta kirolaz eta beste hainbat ekitaldiz disfrutatzea.
Bertsolaritzak eta dantzak ere izango dute euren tokia bertan. Infor-
mazio gehiago: 687-180156 zenbakian (Juan Zubiaurre).

Futbito txapelketa antolatzen
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GARAIPEN HANDIA LORTU ZUEN
EIBAR HIERROS ANETXEK GALI-
ZIAN eta A Coruñako Crat Universida-
de igoera fasetik kanpo laga zuen.
Unben lortutako 13-3koa kanporake-
tan aurrera egiteko nahikoa izango
zen zalantzak zeudenean, garaipen
berria lortu zuten eibartarrek (6-11, 6-
0 galtzen joan eta gero). Orain eibar-
tarrek aukera bikoitza izango dute igo-
tzeko: ondo dago horrela izatea lehe-
nengo aurkaria oso zaila delako. Hos-
pitalet-eko kataluniarrek denboraldiko partidu guztiak irabazi ditu
eta, aurreko kanporaketan ere, Cowper Universidad de Oviedo
aurkariari 0-27 eta 58-0 irabazi dio partidu bietan.

Rugbilariek Hospitalet izango dute 
aurkari hurrengo kanporaketan

HIRUGARRENEZ JARRAIAN IZANGO DA XALAK ETA BARRIO-
LAK OSATUTAKO BIKOTEA ASTELENAN; oraingoan Aimar
Olaizolak eta Beginok osatutako bikotea izango dute aurkari fina-
lerdietako fasearen azken jardunaldian. Aurreko bietan garaile izan
da Aspeko bikotea eta finalerako txartela esku-eskuan dute ia: 15
tanto egitea besterik ez zaie geratzen. Jaialdia osatzeko antolatu-
tako partiduetan honakoek lehiatuko dute: hasteko, Retegi Bi eta
Pascual Aritz Lasa eta Beroizen kontra; eta, amaitzeko, Ongay-La-
rrinaga eta Jaunarena-Arruti, nor baino nor.

Xala-Barriola /
Aimar-Begino,
nor baino nor

17KIROLAK

DENBORALDIKO DINAMIKARE-
KIN APURTUZ, HERRIKO TALDE
BIAK GARAILE izan dira azken
partiduetan. Horrela, Ruibalek au-
rreko jardunaldian Donostiako Alde
Zaharrari 67-62 irabazi eta gero, az-
ken jardunaldian Elgoibarren jokatu-
tako derbia irabazi zion bertako Ga-
bi Jatetxeari (43-54). Asteburuan
Baskoplastika izango du aurkari,
mailari eusteko norgehiagokan. Ka-
tu-Kalek ere irabazi egin zuen Do-
nostian: 32-44 Intxaurrondon.

Herriko saskibaloia gorantz doa CONCEPTO CREATECH DEBABARRENAKO TALDE NAGU-
SIAK bere atzetik dagoen bigarren sailkatua hartuko du bihar,
16.30etatik aurrera, Elgoibarko Olaizaga kiroldegian. 11 puntu atera-
tzen dio Createch-ek aurkariari, liga amaitzeko sei jardunaldi falta di-
renean eta, irabaztekotan, igoeratik puntu bakarrera geratuko litzate-

ke. Igoera eskura dute, beraz,
Conceptokoek eta, behin igota,
datorren denboraldian Asturias,
Kantabria, Nafarroa, Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako taldee-
kin jokatzeaz gain, Gaztela-Le-
ongo eta Galiziako aurkariak
izango ditu (edo Aragoi eta Ka-
taluniakoak)

Partidu handia areto-foballean

ARTOLAjatetxea

Paletilla
Foie-a

Entsalada epela 
Otarrainskak 

Legatza labean
edo Bakailaoa bizkaitar erara 

Solomilloa plantxan
edo Buztan erregosia onddoekin 

Degustazio postrea
edo Gazta-moussea

edo Limoi sorbetea cavarekin 
Urteko ardoa, sagardoa edo beste

25 € + BEZ

ASTEBURUKO
DEGUSTAZIO MENUA

Astelehenetik
barixakura
EGUNEKO 

MENUA
15 €

Tokia gordetzeko:
943206348
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KULTURA18

EIBARKO TXIRRINDU-
LARI ELKARTEKOEK
85. URTEURRENAREN
INGURUAN ANTOLA-
TUTAKO ERAKUSKE-
TA ikusi ez dutenek
oraindik ere izango dute
aukera. Erakustoki bitan
banatuta dagoen era-
kusketan (5. pisuan, Ar-
magintzaren Museoan
dago zati bat eta bestea
bigarrenean, erakusketa
aretoan) 1.300 argazki-
tik gora ikus daitezke,
beste hainbat gauzare-
kin batera. Erakusketa
aretoko bilduma apirila-
ren 10era arte egongo
da ikusgai, martitzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara eta Ar-
margintzaren Museokoa apirilaren 30era arte, eguaztenetik zapa-
tura 16.00etatik 20.00etara eta domeketan 10.30etatik 12.00etara.
Ikustera joaten diren guztiak, gainera, bizikleta ederra eramateko
zozketan sartuko dira.

- Zein da zure lana?
Personal shopper bati dago-

kion bezala, jendeari lagun-
tzen diot hobeto sentitu daite-
zen euren irudiarekin.
- Nola hasten da zure lana?

Lehendabizi bezeroari azter-
keta morfologikoa egiten diot,
bere gorputza ondo ezagutze-
ko. Bere izaeraren inguruko
galdeketa bat ere egiten diot,
niretako oso loturik doazelako
izaera eta janzkera.
- Eskari handia dago?

Jendea animatzen doa, gero
eta gehiago, erosketekin la-
guntza eskatzen; hala ere,
gehienbat momentu jakin ba-
tzuetarako kontratatzen nau
jendeak: bataio, eztei eta jau-
nartzeetan, esaterako.
- Nolakoa da zure bezero ti-
poa?

Bere irudiaz arduratzen den
pertsona da, lagundua izateari
beldurrik ez diona eta aldake-
tarako prest dagoena. Nik ez
dut inor behartzen arropa jakin
batzuk erostera: nire lana per-
tsona gidatzea da, zer doakion
ondo eta zer ez ikusten lagun-
du behar diot bezeroari.
- Ez al da gutizia zure zerbi-
tzuak eskatzea?

Ez dut uste halakorik, gaur
egun horrela ikusten bada ere.
Gehienbat, personal shoppe-
rraren irudia berria eta ezeza-
guna delako, baina itxaron de-
zagun urte batzuk zerbitzu hau
nola hedatzen den ikusteko.
- Ez al da oso azalekoa nor-
banakoaren irudiaz hainbes-
te kezkatzea?

Bai, hala da. Denok dakigun
kontua da hau; baina, azken fi-
nean, ezagutu berri duzun per-
tsona baten inguruko uste guz-
tiak hasieran bere irudiaren
arabera egituratuko dituzu.
- Telebistak ematen duen
irudia...

Telebistak ez digu publizitate
onik egiten lan honetan dihar-
dugunoi. “Callejeros” eta an-
tzerako saioetan agertu izan
da gure lanbidea eta normale-
an aberatsen kontua baino ez
dela ematen du aditzera, eta
ez da horrela. Hasierako azter-
keta morfologikoak 120€-ko
balioa du, behin baino ez dena
egiten eta gero betirako dago-
ena; ondorengo erosketa or-
dua 50€-tan kobratzen dut, eta
normalean bi edo hiru ordu be-
har dira erosketak egiteko. Ni-
re telefonoa 615 705 772 da.

CCoorroo  CCaannoo  iillee--aappaaiinnttzzaaiilleeaa  eettaa  ppeerrssoonnaall  sshhooppppeerrrraa  ddaa..
PPeerrssoonnaall  sshhooppppeerrrraarreenn  bbeesstteellaakkoo  iirruuddiiaa  eesskkaaiinnttzzeenn
ddiigguu,,  aarrgg ii  llaaggaattaa  lluuxxuuzzkkoo  zzeerrbbiittzzuuaa  eezz  ddeellaa..  MMaaddrriilleenn
eegg iinn  zziittuueenn  iikkaasskkeettaakk  ppeerrssoonnaall  sshhooppppeerr  mmoodduuaann
jjaarrdduunn  aahhaall  iizzaatteekkoo  eettaa,,  ppiixxkkaannaakkaa--ppiixxkkaannaakk,,
aahhoozz--aahhookkooaarrii  eesskkeerr,,  ggeerroo  eettaa  bbeezzeerroo  ggeehhiiaaggoo  ddiittuu..

APIRILAREN 9-AN ZARAUZKO LIZARDI ARETOAN ESKAINI-
KO DU KONTZERTUA, Dayna Kurtz-ekin batera, Gaztemaniak-
ek antolatutako emanaldian. Maiatzaren 6an, berriz, Donostiako
Kontadores aretoan izango da taldea, Bart Davenport-ekin batera
eta handik egun batzutara, maiatzak 13an Ondarroan, kafe antzo-
kian, Mursego eibartarrarekin batera.

85 urte bizikleta gainean

“Personal shopper-a ez da
bakarrik aberatsendako”

CORO CANO, personal shopper:

Agenda betea du Napoka Iriak

UDALAK, UDAL EUSKALTEGIAK ETA BADIHARDUGU EUS-
KARA ELKARTEAK ELKARLANEAN HITANO IKASTAROA AN-
TOLATU DUTE MAIATZERAKO: 10 orduko iraupena izango duen
ikastaroa martitzenetan emango da, 18.30etatik 20.30etara Udal
Euskaltegian. Ikastaroak hitanoaren oinarriak jaso eta praktikatze-
ko aukera emango die ikasleei. Izena emateko epea astelehenean,
martxoaren 28an hasi eta apirilaren 15ean amaituko da (Udal Eus-
kaltegian, 943 700912), baina maiatzaren 2ra arte ere izango da
horretarako aukera Badihardugu Euskara elkartera deituta (943
121775). Ikastaroaren prezioa 10 eurokoa da.

Hitano ikastaroa maiatzean
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19KULTURA
AZKEN EGUNETAN BAT BAINO
GEHIAGO DENBORAZ LARRI AILE-
GATU DA …ETA KITTO! EUSKARA
ELKARTERA, Bazkide Jairako txartel
bila eta, hori ikusita, apirilaren 9an egin-
go den jai eta bazkarirako txartelen sal-
menta oraindik ez ixtea erabaki dute an-
tolatzaileek, “azken orduan ibiltzen diren
horiek erosteko aukera izan dezaten eta
inor txartel barik geratu ez dadin”. Be-
raz, martitzen arratsaldera arte egongo
dira salgai txartelak, …eta kitto! Euskara
Elkartearen bulegoan (10 eurotan hel-
duentzat, 5 eurotan umeentzat).

Bazkideen Jaixa-ren bigarren edizio honetara-
ko ere, 2009an egin zenaren bidetik, Armeria Es-
kola aukeratu da. Egun osorako egitaraua
eguerdiko 12.00etan hasiko da, piskolabisare-
kin. Ondoren, 13.00ak aldera, jaira gerturatutako
jende guztiarekin talde-argazkia aterako da, bai-
na bien bitartean umeentzako antolatutako taile-

rrak eta puzgarriak martxan egongo dira.
14.30etan bazkaria eskainiko da (bertan presta-
tuko den paella erraldoia, edari postre eta kafe-
arekin lagunduta), 16.30etan pailazoen emanal-
diaren txanda izango da, 17.00etan bingo herri-
koiaren ordua izango da eta 17.30etatik aurrera
DJ Arnok giroa alaituko du.

Bazkide Jairako txartelak martitzenera arte

laburrak
TTXXOORRII  LLEEHHIIAAKKEETTAA
Mauricio Vicuña eta Perfecti-
no González eibartarrak nagu-
situ   ziren Deban, hirugarre-
nez egin berri duten Txori
Kantarien lehiaketan. Vicuñak
karnabei   eskainitako atalean
eraman zuen saria eta Gonzá-
lezek, berriz, txokei eskainita-
koan. Gipuzkoako hainbat he-
rritatik ailegatutako 41 karna-
ba eta 21 txoka lehiatu ziren
Debako lehiaketan eta jokoan
ziren maila bietan eibartarrak
izan ziren nagusi.

SSOOSSTTOOAA
Eibarko abesbatzak Markina-
ko Xemein abesbatzarekin el-
kartrukea egingo du eta, ho-
rren harira, apirilaren 8an
Sostoa abesbatzakoak Marki-
nara joango dira, hango Kar-
mengo elizan kontzertua es-
kaintzera 20.00etatik aurrera.
Markinarrak, berriz, apirilaren
15ean etorriko zaizkigu,
20.00etan Karmengo Amaren
elizan hasiko den kontzertuan
parte hartzera. Sostoatik argi-
tu digutenez, “hasiera batean
alderantzizko egutegiari jarrai-
tu behar genion eta, horrega-
tik, E-kultura aldizkarian egu-
nak aldatuta agertzen dira,
baina azken orduan Markina-
koek aldaketa egitea eskatu
ziguten eta hauek dira behin-
betiko egunak”.

DDAANNTTZZAARREENN  EEGGUUNNAA
Datorren asteburuan, hilaren
9an Nazioarteko Dantzaren
Eguna ospatuko da eta Biraka
Dantzak antolatuta ikuskizuna
egingo da Untzagan, 18.30-
etatik aurrera. Josu Mujikak
zuzenduta, 7 eta 30 urtera bi-
tarteko 250 gaztek jardungo
dute eta, amaieran, Birakak
ekainerako prestatzen dihar-
duen “Eurodancing 2011”
jaialdiarekin lotutako flash-
mob baterako grabazioa egi-
teko asmoa dute.

DATORREN ASTEAN, EGUENEAN ABIATUKO
DA 17. KORRIKA TREBIÑUTIK ETA EIBARRE-
RA APIRILAREN 13-AN (EGUAZTENA) AILE-
GATUKO DA, 20.30ak aldera. Herriko ikasleen
eskutik egin ohi den Korrika Txikia ere egun ho-
rretan ospatuko da eta, egun horretan herrian gi-
ro euskalduna sortzeko asmoz, Eibarko Korrika
Batzordeak gonbidapen berezia egin nahi die ta-
bernari guztiei, “Txikito-pintxo” izeneko ekimena-
rekin bat egitera animatu daitezen. Interesa dute-

nek apirilaren 6ra arte izango dute izena emate-
ko aukera, AEK euskaltegiko 943201379 telefono
zenbakira deituta edo eibar@aek.org helbidera
idatzita. Edozein modutan ere, Korrikak gure he-
rria zeharkatuko duen egunean tabernak girotze-
ko musika euskalduna ipintzea eskatzen diete
denei. Bestalde, eta Korrikarako girotzen joateko,
apirileko lehenengo astean sendabelarren ingu-
ruko erakusketa ipini dute ikusgai AEK-n bertan,
Aurora Albenizen laguntzarekin.

SSeenniiddeeeenn  iizzeenneeaann,,  
EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO hhiilleettaa--eelliizzkkiizzuunneerraa  jjooaann  

eettaa  ssaammiinn--aagguurrrraakk  bbiiddaallii  ddiizzkkiigguuzzuueenn  gguuzzttiiooii..

PETRA BENÍTEZ GALÁN
(2011ko martxoaren 23an hil zen, 95 urterekin)

Korrika apirilaren
13an ailegatuko da
gurera



11/IV/1  ...eta kitto!
758 zkia.

KULTURA20

UDALEKO EUSKARA ETA KULTURA BATZOR-
DEAK AURTENGO SANJUANAK IRAGARTZE-
KO KARTELA AUKERATZEKO LEHIAKETA AN-
TOLATU DU, ohiko betebeharreko eta ezaugarriei
eutsita. Irabazleak 600 euro jasoko ditu eta, gaine-
ra, bere kartela herriko denda, taberna eta kalee-
tako hormetan erabiliko dute San Juan jaiak aile-
gatzear daudela ezagutzera emateko. Horrez
gain, eta Gizartekintza batzordearekin elkarlane-
an, jaietan alkoholaren kontsumoa kontrolatu eta
neurtzeko mezua zabaltzeko pegatina banatuko
dute eta hori aukeratzeko ere lehiaketa deitu dute.
Pegatina lehiaketako irabazleak 180 euro jasoko
ditu. Bien inguruko informazio zabalagoa jasotze-
ko eta lanak entregatzeko Pegorara jo beharko
dute interesatuek, maiatzaren 13a baino lehen.

Eta lehiaketak albo batera lagata baina sanjuane-
tako testuingurutik aldendu barik, jaietan saltokia
kalean jartzeko asmoa duenak maiatzaren 12rako
izango du horretarako aukera, Pegoran.

EUSKAL HERRIKO 23 HE-
RRITAN, TARTEAN EIBA-
RREN, bihar ospatuko den
Haur Liburuaren Nazioarteko
Egunaren harira hainbat jar-
duera eta ekitaldi garatuko di-
ra. Besteak beste ipuin konta-
ketak, tailerrak, erakusketak,
irakurketak, hitzaldiak, merka-
tu txikiak, lehiaketak eta tanke-
ra horretako beste jarduera ba-
tzuk egongo dira martxan eta
horietan parte hartzeko aukera
izango du hala nahi duenak.
Eibarren, Juan San Martin Li-

burutegian Zurrumurru Antzer-
ki Taldekoek “Mamuak eta bes-
te bizilagun batzuk” ipuina es-
kainiko dute zapatu arratsalde-
an umeen liburutegian,
18.00etan hasita (5 urtetik go-
rakoentzat, 50 minutuko irau-
pena). Horrekin batera, “Liburu
ezkutuaren bila” irakurzaleta-
suna bultzatzea helburu duen
jokoa ere bihar abiatuko da.
Animatzen direnei parte har-
tzeko zer egin behar den libu-
rutegian bertan azalduko diete
eta parte-hartzaileen artean bi-

zikleta zozketatuko dute (bat
maila bakoitzeko).

Euskal literaturako 
nobedadeak

Bestalde, Juan San Martin
Udal liburutegiak otsailean eta
martxoan euskaraz idatzitako
eta euskarara itzulitako hainbat
liburu erosi ditu: "Zazpi orduak"
(Miren Agur Meabe),"Bitsa es-
kuetan" (Miren Agur Meabe), "3
Mariak" (Arantza Urretabiz-
kaia), "Katu jendea" (Eider Ro-
driguez), "Ihesaldi polita" (Ana

Gavalda) eta "Sexualitatean xi-
rikatuz" (Maider Garcia de Vi-
cuña eta Iratxe Porras). Horiek
ere, beste liburuak bezala, ber-
tan irakurri edo etxera mailega-
tuta eramateko aukera izango
dute nahi dutenek. 

Bihar Haur Liburuaren Eguna ospatuko da Eibarren

Sanjuanetarako lehiaketak martxan

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKI TALDEKOEK
ARATOSTEEI ESKAINITAKO ERAKUSKETA
BANA ZABALDUKO DUTE GAUR BERTAN, El
Ambigú eta Portalea tabernan hurrenez hurren.
Apirilaren amaiera arte martxan egongo diren era-
kusketa bi horiekin batera, hirugarren bat ere an-
tolatu dute: “Colecciones”, Aula 7 argazkilaritza
taldearen lanekin osatutakoa Depor
tabernan ikus daiteke.

Bestalde, Argazkilaritza Maiatze-
an programaren barruan lehenen-
goz lehiaketa antolatu dute. Estatu
mailako argazkilariei zabaldutako
lehiaketan egile bakoitzak gehien
jota bilduma bi aurkeztuta parte har-
tzeko aukera izango du (bildumak 3
argazkiz osatuta egon beharko dira)
edo, nahiago izanez gero, hiru ar-
gazki solte aurkeztu daitezke. La-

nak koloretan zein zuri-beltzean egindakoak izan
daitezke, edozein teknika erabilita. EL Corte In-
glés-eak babestutako lehiaketan hainbat sari ba-
natuko dituzte: bilduma onenak 700 euroko eros-
keta-txartela eta CEF-en urre-koloreko domina ja-
soko du eta bigarrenak 500 euroko erosketa-txar-
tela eta CEF-en zilar-koloreko domina; argazki sol-

teekin parte hartzen dutenen arte-
an, lehenengo saria 200 euroko
erosketa-txartela eta beste bi sari
gehiago emango dituzte (200 euro-
ko erosketa-txartel bana). Euskal
Herri mailako lehenengo sailkatzen
denak, bestalde, Euskal Herriko Ar-
gazkilaritza Elkarteen Federakun-
tzaren garaikurra jasoko du. Parte
hartu nahi duenak apirilaren 12ra
arte izango du Klub Deportiboan la-
nak entregatzeko aukera.

Argazki erakusketak eta lehiaketa

DATORREN ASTEAN,
MARTITZENEAN ETA
EGUENEAN, UDALAK
ANTOLATUTA HIRU HI-
TZALDI emango zaizkie
herriko hainbat ikasleren
gurasoei, eurentzat bere-
ziki sortu eta garatzen
den Gurasoak Martxan
programari jarraituta. Ar-
duradunen berbetan,
“helburu nagusia hezike-
ta-lanaren egunerokoan
baliokoak izango diren
erremintak eman eta el-
kartrukatzea da”. Helburu
horri jarraituta, hilaren
5ean 18.00etan “Anai-
arreba arteko harremana-
ren izaera eta ezauga-
rriak” izenburukoa eman-
go dute Mogel Isasin eta
egun berean, baina
18.30etan eta San An-
dres ikastetxean, “Estra-
tegias para educar de 6 a
12 años” izenburukoa. Hi-
laren 7an, 19.00etan La
Salle Azitainen “¿Mi hijo
es un caso difícil o está
pasando por un momento
difícil?” galderari erantzu-
na ematen ahaleginduko
den saioarekin biribilduko
dute hitzaldi-sorta.

Gurasoak
Martxan
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- Ezustekoa izan da saria? Zelan hartu
duzu? Zeozeren adierazgarri da, akaso?

Ez nuen espero eta itzelezko pozarekin
hartu dut. Baina kontuan izan behar dugu
talde lana dela nirea eta, horregatik, esango
nuke proiektua izan dela saritu nahi izan du-
tena. Hori bai, aukeratzekotan, sari hoberik
ezingo neuke jaso: Elhuyarrek nire bizitzako
proiekturik handienetarikoa kontuan hartze-
ak motibaziorako ere eskergarri da, nahi eta
bertan 45 urte eman ditudan dagoeneko.
Prozesuari segida emateko balioko du eta
taldea osatzen dugunentzako da zuzena;
nik jasotzea loteria besterik ez.
- Ezin duzuna ukatu da bide bat zabaldu
zenuela. Horrek izan duen jarraipenare-
kin pozik?

Guztiz pozik nago hainbeste urte dara-
man proiektuarekin. Elhuyarren parte ere
bihurtu gara eta talde berekoak dira bai
Leioako eta baita Injenieritza Eskolako ira-
kasleak. Departamentuan ere zentro bieta-
koek hartzen dute parte, koordinaturik.
UEUn ere hainbat proiektutan gaude sartu-
ta. Irakasleei buruz, zer esango nizueke?

Gero eta prestatuago daudela, gero eta ja-
kintza gehiagoren jabe... Badago hor, dena
dela, gainditzeko dugun arazoa: erabilera-
rena. Egindakoa erabili egin behar da gero,
naturalki, konfidantzarekin. Ondo dakit
nondik gatozen eta zenbat aurreratu du-
gun: jakintzan dela, azpiegituretan, mate-
rialean. Eta ikasle bi euren artean arlo tek-
nikoen inguruan euskaraz jardutea normal-
tzat jo behar dugu gaur egun; ez dago ho-
rren beldurrik. Baina, bai eta ez, bizirik ja-
rraitzeko borrokatu beharra dago oraindik.
- Errebindikazio urte luzeak bizi behar
izan dituzu. Inguru hori ikerketarekin
tartekatzea zaila izan da? Zer sentzazio
duzu?

Inoiz ere ez naiz geldirik egon. Pankarta-
ren atzean nengoenean ere, asko irakurri
eta ikasi dut, liburuak idatzi ditut, kolabora-
zioak egin ditut beste batzuekin; hau da, han
zutik egon arren, beti izan dut liburu bat es-
kuetan. Objektiboki begiratuta, baldintza
onenetan egon ez arren, intelektualki aktibo
jardun izan dut. Egokitu zaidanaren damurik
ez dut. Bizitzako proiektu bat baino gehiago

izan ditut, eta horietako bat izan da ikerkun-
tza normaltasunez egitearena. Unibertsitate-
ak ere bere gain hartu behar du euskaldun-
tzearena eta irakasle propioen taldea osa-
tzearena horrekin lotuta doa: batek bestea
mugiarazten du. Hori izan behar luke herritar
euskaldunon proiektua.
- Gaur egun zein proiektutan zaude mu-
gilduta? Epe laburrari begira, zer duzu
esku artean?

Ikerkuntza proiektuekin dihardut. Dato-
rren astean, esaterako, sariarekin lotutako
“Zientzia eta teknikako euskara arautzeko
gomendioak” liburua aurkeztuko dugu. Hor
ere sinadura nirea izango da, baina talde
laguntza izan dut. Nazioarteko arauak eus-
karara zelan egokitzen diren ikusi dezake-
gu. Ingenieritza Eskolan ere, terminologia-
ren inguruko datu-basea dihardugu egiten.
Beti ere, jakinda hizkuntzarekin lan egiteko
komunikazioa beharrezkoa dugula.
- Badakigu saria jasotzerakoan Eibar ai-
patu zenuela. Zelan gogoratzen dituzu
hemen bizitako urte haiek?

Gernikan jaiotakoa izan arren, Eibarren
hazitakoa naizelako: zazpi urterekin joan
ginen horra eta 20 urtetik gora eman nituen
hor, behin helduta Santutxura etorri arte.
Ezin dela esaten badidate ere, ni osorik
naiz gernikarra, osorik eibartarra eta osorik
santutxuarra. Nire koadrila eta gaztaroko
lagunak hor ditut eta, azken aldian bakarrik
hiletetan-eta elkartzen bagara ere, une latz
horietan Eibarrera joateak poz ukitua ema-
ten dit. Ideia ezberdinak zituztenekiko
errespetua ikusi genuen, koadrila berean
mota desberdinetako jendea zelan zego-
en... Hori guztiori aberasgarria da. Kontura-
tu nintzen ere, fonetikan desberdinak izan
arren, antzerako berbak erabiltzen genitue-
la Gernikan eta Eibarren. Baina, maileguen
eta mordoiltasunaren zale izanda ere, zuen
euskerak ez du inongo enbidiarik. Harro
nago eta errebindikatzen dut nire eibarta-
suna.  

“Taldean egindako lanaren
fruitua da nire proiektua”

Jose Ramon Etxebarria fisikari, injeniari eta Unibertsitateko
irakasleak Merezimendu saria jaso zuen hilaren 24an Usurbilen,
2010eko zientzia- eta teknologia- dibulgazioko CAF-Elhuyar sariak 
banatzeko bertan egindako ekitaldian. Orain dela 40 urte, 1971n 
eta “Anaitasuna” aldizkarian, argitaratu zuen Etxebarriak Fisikari 
lotutako bere lehenbiziko artikulua, erlatibitatearen teoriari 
buruzkoa. 

Jose Ramon Etxebarria, erdian, Usurbilgo ekitaldian Elhuyarrek saritutako beste lau kideekin.

JOSE RAMON ETXEBARRIA, Fisika irakaslea:

21ELKAR
HIZKETA
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3 4 .  A n t z e r k i  
J a r d u n a l d i a k AAPPIIRRIILLAARREENN 22TTIIKK 88RRAA

AANNTTZZEERRKKIIAA  ZZIINNEEMMAANN

zzaappaattuuaa

22
2200..3300

CCoolliisseeooaann

Ikuskizun honek XX. mende hasierako
kabareten ausardia, estetika eta erritmoa
du. 40. hamarkadako Parisera bidaia da,
jazz eta rock and rollera, amodioa eta
umorera, baina bereziki antzerkiaren
muinera. Umore eta fantasia handiarekin,
gizarteak ferekak baino ostikadak jasotzen
duela erakusten duen lana margotzen du.

EEGGIILLEEAA::
BBoorriiss  VViiaann
ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::
AAllbbeerrttoo  CCaassttrriilllloo--FFeerrrreerr
AANNTTZZEEZZLLEEAAKK::  
CCaarrmmeenn  BBaarrrraanntteess,,
JJoorrggee  UUssóónn  
IIRRAAUUPPEENNAA:: 7700  mmiinnuuttuu

““CCaabbaarréé  ddee  ccaarriicciiaa  yy  ppuunnttaappiiéé””

EEll  GGaattoo  NNeeggrroo

aasstteelleehheennaa

44
2200..3300

UUnniibbeerrttssiittaatteeaann

Cervantesen inguruko hainbat egiazko
eta fikziozko pertsonaia, erritmo, poesia
eta umoreari eutsiz. Cervantesek gutuna
idatziko du lan bat eskatzeko eta, ezetza
jasotzean, desengainu prozesua biziko du
bere ospe ametsen ostean. Don Quijote,
Entremeses eta Viaje del Parnaso
idazlanen zatiak tartekatzen dira obran. 

EEGGIILLEEAA::
EErrnneessttoo  FFiillaarrddii
ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::
EErrnneessttoo  FFiillaarrddii
AANNTTZZEEZZLLEEAAKK::  
IIrriiaa  MMáárrqquueezz,,
EErrnneessttoo  FFiillaarrddii  
IIRRAAUUPPEENNAA:: 6655  mmiinnuuttuu

““ EEnn  qquuéé  ssee  llee  hhaaggaa  mmeerrcceedd””

UUnniivv..  AAllccaalláá  HHeennaarreess

mmaarrttiittzzeennaa

55
2200..3300

CCoolliisseeooaann

Bata bestearen jarraian erreskadan doazen
“sketch” alaien bitartez historiaurretik
gaurdaino gertatutakoaren errepaso azkarra,
70 pertsonaien partaidetzarekin. Espainiako
historiako hainbat atal, batzuk desmitifikatuz
eta beste batzuk gogora ekarriz, baina
guztiak umore zentzu handiarekin. DBHko
3. mailatik gorakoendako gomendagarria.

EEGGIILLEEAA::
EErrnneessttoo  FFiillaarrddii
ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::
EErrnneessttoo  FFiillaarrddii
AANNTTZZEEZZLLEEAAKK::  
JJaavviieerr  RRooddeennaass,,  LLuuiiss
PPaarreeddeess,,  EErrnneessttoo  FFiillaarrddii
IIRRAAUUPPEENNAA:: 7700  mmiinnuuttuu

““HHªª  ddee  EEssppaaññaa  eenn  7700  mmiinnuuttooss  ””

UUnniivv..  AAllccaalláá  HHeennaarreess

eegguuaazztteennaa

66
2200..3300

CCoolliisseeooaann

Lan munduak esparru pertsonalaren gain
duen eraginaren buruzko kontzesio gabeko
komedia. Ikuskizun honek, ikuslegoa
dibertitzeaz gain, erregulazio eta iraizpen
aske sasoi honetako kontzientziak astindu
nahi ditu. Emma eta Darren lankideak 
irteten hasi dira eta nagusiak uste du hori
sinatutako kontratuaren aurka doala.

EEGGIILLEEAA::
MMiikkee  BBaarrtt lleetttt
ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::
PPiillaarr  MMaassssaa
AANNTTZZEEZZLLEEAAKK::  
PPiillaarr  MMaassssaa,,
GGooiizzaallddee  NNúúññeezz
IIRRAAUUPPEENNAA:: 6600  mmiinnuuttuu

““CCoonnttrraaAAcccciioonneess””

CCaarraallllaaddaa  SShhooww

eegguueennaa

77
1177..3300//2211..0000
UUnniibbeerrttssiittaatteeaann

Zinema, antzerkia eta opera bat eginda.
Mimi eta Rolando Villaón dira Puccini
konpositore italiarraren musikaz girotutako
drama erromantiko honen protagonistak.
Maitasun istorio dramatiko honetan,
ahotsak eta arimak izango dira nagusi
xarma eta maitemintze, zelo eta damu,
txirotasun eta heriotza... dena erakutsiz.   

ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::
RRoobbeerrtt  DDoommhheellmm
AAKKTTOORREEAAKK::  
AAnnnnaa  NNeettrreebbkkoo,,
RRoollaannddoo  VViillllaazzóónn,,
NNiiccoollee  CCaabbeellll,,  AAddrriiaann
EErröödd,,  VViittaallyy  KKoovvaallyyoovv  
IIRRAAUUPPEENNAA:: 111100  mmiinnuuttuu

““ LLaa  BBoohhèèmmee  ddee  PPuucccciinnii””

bbaarriixxaakkuuaa

88
2200..3300

CCoolliisseeooaann

Gizakia animal kaiolatua dela metafora
hartuta, bi marraskari (arra eta emea) gai
unibertsalez mintzatuko dira. Gizakia berez
da kontrajarria, erabakietan aurrera edo
atzera egin dezakeena; dualtasun hori
izango da ikuskizunaren muina, umore
zentsu handiarekin landua, bi hamsterrek
bizi duten egoera aspergarriaren erdian. 

EEGGIILLEEAA::
SSaannttiiaaggoo  CCoorrtteeggoossoo
ZZUUZZEENNDDAARRIIAA::
FFeerrnnaannddoo  SSoottoo
AANNTTZZEEZZLLEEAAKK::  
MMaarriiáánn  BBaaññoobbrree,,
JJuuaannjjoo  OOtteerroo  
IIRRAAUUPPEENNAA:: 6655  mmiinnuuttuu

““HHáámmsstteerr””

JJuuaannjjootteerroo  PPrroodduucccciioonneess
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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.
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zziinneeaa CCoolliisseeooaann

1ean: 22.30
2an: 19.45 eta 22.30
3an: 19.30
4an: 20.30

””EEll  ddiissccuurrssoo  ddeell  rreeyy””
Zuzendaria: TToomm  HHooooppeerr
Aktoreak: CCoolliinn  FFiirrtthh,,  GGeeooffffrreeyy
RRuusshh,,  HHeelleennaa  BBoonnhhaamm  CCaarrtteerr,,  
GGuuyy  PPeeaarrccee

Zorionak, PERU,
eta eskerrik asko
urte honetan zihar
emon diguzun
zoriontasunarengaittik.

Zorionak, CRISTINA,
atzo zortzi urte bete
zenduan-eta. Muxu
haundi bat etxekuon
partez. 

- Sor Enriqueta Hernández González. 63 urte. 2011-III-15.
- Juan de Dios Zafra Blanca. 81 urte. 2011-III-23.
- Cecilio Razquin Unanua. 88 urte. 2011-III-24.
- Teofila Monedero Zapatero. 88 urte. 2011-III-24.
- Sebastiana Aranguren Olaizola. 80 urte. 2011-III-27.
- Polonia Loichate López. 96 urte. 2011-III-28.
- Jose Antón Rodríguez. 86 urte. 2011-III-29.
- Mikel Beistegi Arzuaga. 60 urte. 2011-III-29.
- Fernando Sáez Vesga. 61 urte. 2011-III-30.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Maider Salgado Soto. 2011-III-16.
- Ander Altuna Huerta. 2011-III-19.
- Galder Sarasketa Salomón. 2011-III-19.
- Ruth Marrón Dos Santos. 2011-III-20.
- Ane Larrañaga Ros. 2011-III-22.
- Lucia Cortés Idrobo. 2011-III-22.
- Itsaso Eraso Izpizua. 2011-III-22.
- Alain Lafuente Iturbe. 2011-III-24.
- Alba Prada López. 2011-III-25.

Zorionak, JÜRGEN,
astelehenian lau urte
bete zenduazen-eta.
Muxu asko lehengusu-
lehengusiñen partez.

Zorionak, ANE Azpiri,
domekan bost urte
egin zenduazen-eta.
Etxekuen eta, batez
be, aitatxo eta 
amatxoren partez.

1ean: 22.30
3an: 19.30
4an: 20.30

””WWiinntteerr’’ss  BBoonnee””
Zuzendaria: DDeebbrraa  GGrraanniikk
Aktoreak: JJeennnniiffeerr  LLaawwrreennccee,,
JJoohhnn  HHaawwkkeess,,  KKeevviinn  
BBrreezznnaahhaann,,  DDaallee  DDiicckkeeyy

1ean: 22.30
2an: 19.45 eta 22.30
3an: 19.30
4an: 20.30

””EEnnccoonnttrraarrááss  ddrraaggoonneess””
Zuzendaria: RRoollaanndd  JJoofffféé
Aktoreak: OOllggaa  KKuurryylleennkkoo,,
UUnnaaxx  UUggaallddee,,  DDeerreekk  JJaaccoobbii,,
DDoouuggrraayy  SSccootttt

Zorionak, MAITE,
bixar urtiak egingo
dozuzelako. Ondo 
pasau, Mikel, Maialen
eta etxekuen partez.

Zorionak, JONE,
gaur lau urte betetzen
dozuz-eta. Etxekuen
partez.

Zorionak, MARKEL
Arriola Garro, domekan
urtebete egingo dozu-
eta. Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, NAHIA,
eta urtebetetze egun
zoragarrixa izan
dagizula. Muxutxuak
etxekuen partez.

Zorionak, CLAUDIA,
martitzenian lau urte
egingo dozuzelako.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, KALAKA,
eguaztenian zazpi urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, IMANOL,
eguaztenian urtiak 
bete zenduazelako.
Laztan haundi bat

lagunen partez.
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Benetan argia zara! Ez dakit nola
lortzen duzun, baina besteek zuk
nahi duzuna egiten dute beti,
eta pozik gainera!

TTAAUURRUUSS
Burugogorregia zara eta, batzuetan,
zeure buruari mesede egin
beharrean, kalte egiten diozu.
Kontuz! Zaindu egizuz jarrera horiek! 

GGEEMMIINNII
Zer pasatzen zaizu azken aldian?
Benetan ez dago zu agoantatzerik,
eh! Gauzak lasaiago hartu beharko
zenituzke, ondoezik izan baino lehen.

CCAANNCCEERR
Zer demontre egiten duzu, beti diru
barik ibiltzeko? Kontrolatu ondo
zertan joaten zaizun dirua eta gastuak
murriztu. Baietz, ahal duzula.

LLEEOO
Alaia zara, baina azken aldian makal
zabiltza. Apur bat gehiago zaindu
beharko zara: bizitza osasuntsuagoa
eramatea komeni zaizu, ziur!

VVIIRRGGOO
Astebururako planik ez? Normala!
Erosoegia zara. Zuk ez duzu inoiz
ezer proposatzen eta lagunak planak
egiten aspertu dira dagoeneko.

LLIIBBRRAA
Non zaude? Azken aldian beti zaude
zure gauzetan pentsatzen eta arazo
txiki horri mila buelta ematen.
Horrela ez goaz inora. Ala bai?

SSCCOORRPPIIUUSS
Nork esango zizun zuri look aldaketa
txiki horrek zure bizitzan halako 
aldaketa ekarriko zuenik, ezta?
Bada, ikusi duzu zelan gertatu den.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Poz-pozik zabiltza... Zergatik ote?
Zure begien disdira horrek erabat
maiteminduta zaudela adierazten
du… Ez duzu inor engainatuko! 

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Pilak ondo kargatuta dauzkazu?
Datozen hilabeteetan lanpetuta
ibiliko zara eta indartsu egotea
komeni zaizu. Egin kasu behingoz!

AAQQUUAARRIIUUSS
Beti besteek nahi dutena egiten duzu,
ez zara inoiz kexatzen, ez zara
haserretzen…  Hain ona zara, edonor
zutaz aprobetxatu daitekeela.

PPIISSCCIISS
Azken aldian oso estresatuta ibili
zara; baina, lasai, sasoi horiek atzean
geldituko dira eta aurrerantzean lasai
ibiliko zara. Hori atsedena, hori!

Barixakua 1
MMUUSSIIKKAA
1199..0000..-- “Gu gazteok”,
La Salleko ikasleen
ikuskizuna. Hezkuntza
Esparruan. 3 euro.

MMUUSSIIKKAA
2222..0000..-- “Música vinilo!”.
Bost tabernan.

Eguena 7
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “Coaching”,
Equiliaren eskutik. Armeria
Eskolan.

EEUUSSKKAALL  HHEERRRRIIKKOO
IITTZZUULLIIAA
1177..1155..-- Amurrio-Eibar
4. etaparen amaiera.
Arraten.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1177..3300 eettaa  2211..0000..--
Antzerkia Zineman:
“La Bohème” (Zuz: Robert
Dornhelm). Sarrera: euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

TTOORRIIBBIIOO  EETTXXEEBBAARRRRIIAA
SSAARRIIAAKK
1199..0000..-- Toribio Etxebarria
sari-banaketa ekitaldia.
Coliseoan.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1199..0000..-- “¿Mi hijo es
un caso difícil o está
pasando por un momento
difícil?”. La Salle Azitainen.

Zapatua 2
ZZAAPPAATTUUKKOO  IIPPUUIINNAA
1188..0000..-- “Mamuak
eta beste bizilagun batzuk”,
Zurrumurru antzerki
taldearen eskutik (Haur
Liburuaren Nazioarteko
Eguna). Umeen liburutegian.

ZZEEZZEENNZZAALLEEEENN
BBAATTZZAARRRRAA
1199..0000..-- Eibarko Pedrucho
Zezenzaleen Elkarteko
hildako bazkideen aldeko
meza. San Andres elizan.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “Cabaré
de caricia y puntapié”
(El Gato negro, Zaragoza).
Coliseoan.

Eguaztena 6
IIKKAASSTTEENN
1100..0055..--  Mendi ibilaldia:
Mutriku-Santa Elena.
Saturraran eta Ondarroa.
Autobusa Untzagatik
irtengo da.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “Contraacciones”
(Carallada Show, Prem
Teatro, Madril). Coliseoan.

Martitzena 5
MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOORRAAKKOO
AAUUTTOOBBUUSSAA
0055..0000..-- “Gure lan
eta bizi baldintzak
erabakitzeko eskubidearen
alde” lelopean Madrilen
egingo den manifestaziora
joateko autobusaren irteera.
Ego Gainetik.

IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Culturas
precolombinas”, Mª José
Noainen eskutik (bakarrik
Kutxa Ikasgeletan
matrikulatuta daudenentzat).
Armeria Eskolan.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1188..0000..-- “Anai-arreba
arteko harremanaren izaera
eta ezaugarriak”. Mogel
Isasin.
1188..3300..-- “Estrategia para
educar de 6 a 12 años”.
San Andres ikastetxean.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “Historia
de España en 70 minutos”
(Alcalá de Henares
Unibertsitatea, Madril).
Hezkuntza Esparruan.

Astelehena 4
IIKKAASSTTEENN
1155..3300..-- Sendabelarren
Foroa: Kilimonera irteera,
bertatik bertara hango
landareak ezagutzeko.
Irteera Untzaga plazatik.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “En qué se
le haga merced” (Alcalá
de Henares Unibertsitatea,
Madril). Hezkuntza
Esparruan.

Domeka 3
TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIITTZZAA
0088..5555..-- XL Valenciaga
Memoriala. Irteera
Untzagan. Helmuga
13.15etan Bidebarrietan.

ZZEEZZEENNZZAALLEEEENN
BBAATTZZAARRRRAA
1111..3300..-- Eibarko Pedrucho
Zezenzaleen Elkartekoen
urteko batzarra, San Andres
elizako aretoan. Jarraian,
piskolabisa.
1144..3300..-- Bazkide
eta lagunen bazkaria, Arrate
hotelean. Bazkalostean
omenaldia egingo diote
Antxon Iraolagoitia Orbeari.

bbeekkaakk
– JJuuaann  SSaann  MMaarrttiinn  iikkeerrkkeettaa  bbeekkaa..
Gaia: Mendizaletasuna.
Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran edo www.eibar.net
helbidean. Irailaren 1etik urriaren 15era arte.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Apirileko lehenengo astean
SENDABELARREN erakusketa, SAURORA
ALBENIZ-en laguntzarekin (Korrika Kulturala).
AEK Euskaltegian.

– Apirilaren 8ra arte
LLORENÇ PIÉ-ren argazki erakusketa. Deporren.

– Apirilaren 10era arte
EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA-ren
85. urteurreneko erakusketa. Portalean (erakusketa
aretoan).

– Apirilaren 30era arte
EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA-ren
85. urteurreneko erakusketa. Portalean (Armagintzaren
Museoan, 5. pisuan).
JOSE ANTONIO FRAGUAS “FORGES”-en
“La república en la persona muchos bienes
proporciona (¡Vamos digo yo!)”. Portalean.
II. ERREPUBLIKA-ren Aldarrikapenaren
80. Urteurrenaren inguruko interesgunea.
Juan San Martin liburutegian.

25AGENDA

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.. Zapatuak: 14.15. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAA--
TTEE--EEIIBBAARR..  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

lleehhiiaakkeettaakk
– XXIIVV..  EEgguueenn  ZZuurrii  lleehhiiaakkeettaa..
Aratosteekin lotutako argazki-lehiaketa. Lanak entregatzea eta informazioa: Apirilaren 5era arte,
arrate.kultu@eibar.org edo 943202299 zenbakia. Klub Deportiboan (T. Etxebarria, 16-1), bulegoetan
edo tabernan.

– IIxxuuaa--VVaalleenncciiaaggaa  MMeemmoorriiaallaa  aarrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Maiatzak 6ra arte, Eibarko Txirrindularien Elkartean (Pagaegi, 3
behean) edo cce@clubciclistaeibarres.org.

ffaarrmmaazziiaakk
11,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
22,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
33,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
44,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
55,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
66,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
77,,  eegguueennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
88,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA
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1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka nagusiak zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako. Esperientzia. Tel.
648-603029.
– Neska eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
666-008974.
– Mutila eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile jarduteko taberna, jate-
txe edo hoteletan. Esperientzia.
Tel. 664-067280.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko etxean
edo ospitalean eta sukaldari-la-
guntzaile moduan. Esperientzia.
Tel. 638-249775.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko etxean
edo ospitalean eta sukaldari-la-
guntzaile moduan. Esperientzia.
Tel. 688-884746.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Esperientzia. Tel. 608-
147559.
– Neska eskaintzen da 16.00etatik
20.00etara nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 679-822570.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko orduka edo interna. Tel.
626-068463.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
943-254063 eta 680-278485.
– Mutila eskaintzen da pintore la-
nak egiteko. Tel. 608-174645.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
635-313375.
– Emakumea eskaintzen da etxeko
lanak egiteko eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Tel. 696-509360.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko, egunez zein
gauez. Klinika-laguntzaile titulua-
rekin. Tel. 619-511798.
– Neska eskaintzen da kamarera
moduan jarduteko asteburuetan.
Tel. 645-366859 eta 943-257261.

– Bikiendako McLaren aulkia sal-
gai. Erabat ekipatua. Tel. 600-
866865.
– Mendiko bizikleta salgai 6-12 ur-
te bitartekoentzat. Gutxi erabilita.
45 euro. Deitu 21.00etatik aurrera.
Tel. 943-204238. Itziar.
– Autorako umeen segurtasun aul-
kia (9-24 kilo) eta egurrezko trona
salgai. Tel. 617-256466.
– Ezkontzako soinekoa salgai. 40
tailakoa. Merke. Tel. 617-256466.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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
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3. Lokalak

– Garaje itxia salgai Txomon.
36.000 euro. Tel. 644-403759.
– Lokala salgai Urkizu aldean. 90
m2 ingurukoa. Aterpearekin. Taber-
narako egokia. Prezio ezinhobea.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 606-
773886.

3.1. Salgai

1.2. Errentan
– Eibarren logela independentea
alokagai. Komuna, mikrouhinak,
telebista. Garajea aukeran. Tel.
652-765200.
– Barrena kalean pisua alokagai.
Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 697-721417.
– 3 logelako pisua alokatuko nuke
Eibarren. Tel. 681-322442.
– Pisu txikia (logela bi) alokatuko
nuke Eibarren. Tel. 693-509830.
– Eibarren edo inguruan pisua har-
tuko nuke alokairuan. Tel. 693-
950032.

1.1. Salgai
– Apartamentu polita salgai Men-
daron. Logela handia, egongela,
sukaldea eta komuna. Berria
(2001ekoa). Bizitzera sartzeko mo-
duan. 126.500 euro. Tel. 652-
718426 eta 666-349860.
– Pisua salgai Barrena kalean.
2 logela, egongela, sukalde-jange-
la eta komuna. Igogailua eta fatxa-
da berriztuarekin. Bizitzera sartze-
ko moduan. Eguzkitsua. 192.000
euro (negoziagarria). Tel. 626-
100783 eta 943-254533.
– Etxebizitza salgai Eibarko erdial-
dean. 126 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta trasteroa. Guztiz be-
rriztua. Argitsua. Tel. 626-203838.
– Errekatxun pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea, komuna eta
despentsa. Tel. 636-930962 eta
649-091192.
– Estrenatzeko pisua salgai Ama-
ñan. 68ʼ5 m2. Logela bi, egongela,
sukaldea eta komun bi. Igogailua-
rekin. Argitsua. Bizitzera sartzeko
moduan. Prezio interesgarria. Tel.
687-122826 eta 943-901908.

– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 627-031640.
– Neska eskaintzen da orduka gar-
biketak egiteko eta umeak zaintze-
ko. Tel. 671-971930.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta nagusiak zain-
tzeko ospitalean. Tel. 629-994385.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 618-354218.
– Gizona eskaintzen da gidari la-
nerako. Karnet guztiekin eta furgo-
netarekin. Tel. 649-651000.
– Gaztea eskaintzen da edozein
lanetarako: garbiketak egin, nagu-
siak zaindu... Tel. 689-974001.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko. Tel.
636-976515.
– Emakume euskalduna eskain-
tzen da bulegoak garbitzeko. Tel.
687-114707.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
edo etxeko lanak egiteko. Tel. 678-
972690 eta 943-530795.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka nagusiak zaintzeko. Tel. 635-
355168.
– Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan lan egiteko eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 646-358709.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko
lanetarako. Tel. 659-037882.
– Neska eskaintzen da orduka
etxeko lanak egiteko eta nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 635-
187901.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Eibarko ileapaindegi batean 1.
mailako ofiziala behar da. Tel. 943-
254512.
– Neska behar da asteburuetan ja-
tetxe bateko sukaldean lan egite-
ko. Tel. 943-121262.

4.2. Eskaintzak

6.3. Galdu/Aurkitu
– Eraztuna topatu da Julian Etxe-
berria kalean. Inskripzio-datarekin.
Tel. 943-702297.

– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka nagusiak zaintzeko. Tel. 680-
969415.
– Neska eskaintzen da orduka na-
gusiak zaintzeko. Tel. 608-820954.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka garbiketa lanak egiteko eta na-
gusiak zaintzeko. Tel. 646-506777.
– Emakume euskalduna eskain-
tzen da 14.30etatik 16.30etara gar-
biketa lanak egiteko eta umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 618-
875007.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko
lanetarako. Tel. 943-530795 eta
678-972690.
– Mutila eskaintzen da igeltsero
edo sukaldari-laguntzaile jarduteko
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 638-
344377.

6.4. Bestelakoak
– Katakumea hartuko nuke. Tel.
639-044348.
– Lau bizikletarako erremolkea,
bolan lotzekoa, erosiko nuke. Tel.
646-293311. Alberto.

2. Motorra

– Karabana finkoa salgai, abanze
osoarekin. Extrak: hozkailua, gar-
bigailua eta dutxa Mutrikuko Santa
Elena kanping-ean. Tel. 615-
761825.

2.1. Salgai

– Urkizu inguruan gazteentzako lo-
kala hartuko nuke alokairuan. Dei-
tu 20.30etatik aurrera. Tel. 656-
736509.

3.2. Errentan
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– Urte askotako 
ESPERIENTZIA dugu.

– Bezeroaren          
beharretara 
EGOKITUko gara.

elkartea@etakitto.com

...eta kitto! aldizkarian 
duzu aukera (943 20 67 76)
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TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  77
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GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

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


