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asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““EEkkiiaallddeekkooaakk  ggaarraa  mmuunndduukkoo  kkrriissttaauu  bbaakkaarrrraakk  eettaa  gguurree
ggaazztteeeekk  eezz  dduuttee  iikkaasstteerraa  nnoorraa  jjooaanniikk..  ZZeerr  eeggiinn  dduu  EEuurroo--
ppaakk  gguurrii  llaagguunnttzzeekkoo??  EEttaa  EErrrroommaakk??  EEzz  aaggiinnttaarrii  zziibbiilleekk,,
eezz  eerrlliijjiioossooeekk,,  eezz  dduuttee  aattzzaammaarrrriikk  mmuuggiittuu  gguurree  aallddee,,  hhee--
rrrrii  bbaatteenn  ggeennoozziiddiiooaa  eemmaatteenn  aarrii  ddeenneeaann..  BBeenneeddiikkttoo  XXVVII
AAiittaa  SSaannttuuaakk  llaagguunndduukkoo  ddiigguullaa  eessaann  dduu,,  bbaaiinnaa  hhoorrii  bbee--
rrrriikkeettaa  bbeesstteerriikk  eezz  ddaa..  GGuurree  jjeennddeeaakk  iirrtteenn  bbeehhaarrrraa  dduu::
eezz  bbaaggaaiittuuzzttee  hhiillttzzeenn,,  gguurree  llookkaallaakk  eerrrreettzzeenn  ddiittuuzzttee..  GGuu--
rree  eettoorrkkiizzuunnaa  IIrraakkeenn  eezz  ddaa  bbiihhaarrttiikk  ppaassaattzzeenn””

((LLuuííss  DDhhaabbii,, BBaaggddaaddeekkoo  eelliizzaa  kkaallddeeaarrrreenn  bbuurruuaa))

““IIkkaasstteettxxeeaakk  zziieennttiiffiikkookkii  aannttoollaattuu  bbeehhaarrkkoo  lliirraatteekkee  eettaa
eezz  ppoolliittiikkookkii..  GGiizzoonn  bbaatteenn  bbuurrmmuuiinnaa  2200  eettaa  2255  uurrtteerreenn
aarrtteeaann  ggaarraattzzeenn  bbaaddaa  eettaa  eemmaakkuummee  bbaatteennaa  1177rraakkoo
hheelldduuaa  bbaaddaa,,  ggeellaa  mmiissttooeettaann  zzeellaann  ffuunnttzziioonnaattuukkoo  dduu  kkoo--
mmuunniikkaazziiooaakk??  HHoorrii  ddeerrrriiggoorrttzzeeaa  ddaa..  BBaakkooiittzzaa  bbeerree  aall--
ddeettiikk  eezz  bbaadduugguu  hheezztteenn,,  ggiizzoonneezzkkooeekk  ddiisskkrriimmiinnaazziioo  nnee--
ggaattiibbooaa  jjaassookkoo  dduuttee  eettaa  iinnooiizz  eezz  ddiirraa  bbeerrddiinnaakk  iizzaannggoo;;
ffeemmiinniissmmooaakk  eerree  eezz  ddiittuu  aallddee  hhoorriieekk  kkoonnttuuaann  hhaarrttzzeenn
eettaa  hhoorrrreeggaattiikk  ddooaazz  aallddeeaakk  hhaauunnddiittzzeenn””

((AAnnnnee  MMooiirr,, nneeuurroollooggooaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Ametsak errealitate bihurtzeko gaitasuna dugula si-
nisten dugulako batzen gara domekero arratsaldeko
19.00etan, momentuz, kalean. Gune askeak maite eta
behar ditugu askatasuna beste eta ez dugu inongo ins-
tituziorik bideratutako eta baldintzatutako lokal zein gu-
nerik nahi, gure ametsak baldintzarik  gabe gauzatu
nahi ditugulako. Gure beharren, nahien eta gaitasunen
araberako gune baten aldeko aldarria da ondorengo le-
rroetan azaldu nahi dizueguna. Lau hilabete pasatu di-
ra Udalak Eibarko Tallarra Gaztetxeko paretak bota zi-
tuela, eta lehenago aurreratu genuen moduan, bertan
ernaldutako sentimenduak bultzatu gaitu eta bultzatuko
gaitu kosta ala kosta Gaztetxe berria topatu, atondu eta
amets fabrika bihurtzera. Aspaldi ikasi genuen irudime-
na eta autogestioa lantzen, gauzak gure kabuz egiten,
elkarlanean, auzolanean. Horregatik da aberatsa Gaz-
tetxea, norberak dituen trebeziak eta ahalmenak beste-
enakin batu eta modu kolektiboan gure bizitza soziale-
an, politikoan zein kulturalean faltan botatzen ditugun
ekarpenak eta harremanak garatzeko aukera dagoela-
ko bertan. Asanbladan sinisten dugu, Gaztetxea deno-
na eta denon artean gauzatutako gune bat izan behar
dela uste dugulako. Autogestioak gugan sinisten era-

kutsi digu, dena diruz ordaintzen den garaiotan, prezio-
rik ez duen eta erosi ezin den sentimendua benetan!
Jendarte eredu partehartzailea behar eta nahi dugula
ohiukatu nahi dugu lau haizetara, eta nola ez, laster
Gaztetxe berria izango dugula ere aipatu gabe ezin bu-
katu. Zuei, denoi, asanbladan parte hartzeko deia luza-
tu nahi dizuegu, Gaztetxea zuena ere badelako, gero
eta gehiago izan, gero eta gehiago ikasiko dugulako.
Eta ikasteko gogoa handia dela aitortu behar dizuegu,
Gaztetxe berria izateko gogoen beste. Momentuz, eta
hasieran aurreratu moduan, kalea da gure gaztetxea
eta hala izanik, bihar Txaltxazelaiko parkea ilusioz mo-
zorrotuko da, Gaztetxe berria behar dugunon senti-
menduak indartu eta elkar ezagutzeko aukera zoraga-
rria! Gaztetxe Eguna deitu diogu bihar egingo den os-
pakizun haundi eta aldarri bereziari, herritarrak eta he-
rritarren artean okupatutako gunearen beharra zabal-
tzeari. Horretarako elektro txaranga, bazkaria, bakarla-
ria, antzerkia, kontzertuak eta musika ez dira faltako!
Labur-labur esanda: Bihotza, burua, eskuak... sentitu,
pentsatu, ekin, denok elkarrekin! Aupa Eibarko Gaz-
tetxe autogestionatua! Gaztetxea, denon etxea!

EIBARKO ASANBLADA BERRIA

GGAAZZTTEETTXXEEAA,,  DDEENNOONN  EETTXXEEAA!!
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HAMABOSTALDIXAREN
INAUGURAZIÑO OFIZIALA
ASTELEHEN EGUARDIXAN
IZANGO DA, PORTALEA
KULTUR ETXEKO ARETO
NAGUSIXAN. Ohikuari jarrai-
ttuta, antolatzailliak programazi-
ñuaren gaiñeko esplikaziñuak
emongo dittue. Egunian bertan
ekingo detse programaziñoko
jarduereri, 16.00etan Untzaga-
tik Azittaiñerako bidian abiatuko
dan Juan Luis Mugerzaren
Oroimenezko ibillaldixarekin.

Hurrengo egunian, martitze-
nian, Egogain Gerontologia
Zentruan txokolate-jana eskin-
duko dabe, 16.00etan (berta-
kuendako bakarrik). Eguazte-
nerako, barriz, eskursiñua an-
tolatu dabe, Aralarreko San Mi-
guelera. Autobusak Ego Gai-
ñetik urtengo dau, goizeko
09.00etan. Eta eguenian, hilla-
ren 5ian, 11.00etan hasiko dira
toka, petanka eta igeltoka txa-
pelketak, Ipuruako bolatokixan.
Mahai-jokoen txapelketak be
egunian bertan jokatuko dira,
baiña arratsaldian, 17.00etan

hasitta, Ipuruako jubilauen
etxian. Maiatzaren 6rako Un-
tzagako jubilau etxian martxan
egongo dan argazki erakuske-
tara bisittan juateko aukeria
eukiko dau nahi dabenak,
19.30xetan. Jose Luis Irigoien
argazkilarixak erakusketaren
gaiñeko esplikaziñuak emongo
detsez bertara gerturatzera
animatzen diraneri.

Asteburuko etenaldixaren
ostian, hillaren 9xan helduko
detse atzera be programazi-

ñuari, Coliseoan emongo da-
ben zine emanaldixarekin. Bi-
xaramonerako Mendarora
mendi ibillaldia preparau dabe
(16.13etan), hillaren 11n Zar-
zuela emanaldixa eskinduko
dabe Untzagako jubilauetan,
hillaren 12xan Legarreko fron-
toian herri-bazkarixa (paellia)
eta dantzaldixa ospatuko dittue
eta, hamabostaldixa agurtu
baiño lehen, hillaren 14an Ego-
gain Gerontologia Zentruan
dantzaldixa egingo dabe.

Nagusixen Hamabostaldixa astelehenian hasiko da

a u t u a n
ZZIIKKLLOOMMOOTTOORRRREENNTTZZAATT
AAZZTTEERRKKEETTAA  TTEEKKNNIIKKOOAA
Eguaztenian, maiatzaren
4an ziklomotorren azterketa
teknikua egingo dabe zezen
plazan, 09.00etan hasi
eta 14.00ak arte. Azterketa
egiñ ahal izateko aldez
aurretik txandia eskatu
biharko dabe interesa
dakenak, Udaltzaingora
deittuta (943708424
telefonua). Azterketa
egittiak k 24’80 euro balixo
dau eta 10 bat miñutuan
eginda egoten dala
aurreratu dabe bertako
arduradunak.

GGRREEBBAA  DDEEIIAALLDDIIXXAA
JJAANNGGEELLEETTAANN
LAB, ELA eta UGT
sindikatuak maiatzaren 2,
3, 4, 5 eta 6rako grebarako
deialdixa registrau dabe
jangeletan, “patronalaren
jarreraren aurrian beste
biderik ez dagualako”.
Horrekin batera, Eusko
Jaurlaritzak gitxieneko
zerbitzuak agintzian
“grebarako eskubidia
urratzen” dabela salatu
dabe.

BBIIHHAARRRRAAKK  MMEENNDDAARROOKKOO
OOSSPPIITTTTAALLIIAANN  
Osakidetzatik bialdutako
idatzixari jarraittuta,
Mendaroko ospittalian
klimatizaziño sistemia
hobetzeko biharrak hasi
dittue oiñ egun batzuk.
Biharrak aparkatzeko
daguan tokixan eragiña
eukiko dabela aurreratu
dabe, normalian baiño toki
gitxiago egongo dalako.
Eragozpenengaittik
barkamena eskatu
eta biharrak danon onerako
izango dirala gogoratu nahi
detse kaltetuta izan
leikiazen herritarreri.

MAIATZAREN 25-ERAKO
EUSKERIAREN TRANSMISI-
ÑUAREN INGURUKO MINTE-
GIXA ANTOLATU DABE
…ETA KITTO! EUSKARA EL-
KARTEKUAK. Mintegixan
euskeriaren transmisiñuak da-
kan garrantzixa azalduko dabe
eta, horretarako, EAEko hain-
bat erakundetako ordezkarixak
zein esparru horretan biharrian
diharduen aditu eta teknikari-
xak gonbidatu dittue, bakotxak

bere esparruan
daguazenen
gaiñeko es-

plikaziñuak azaltzeko. Bestiak
beste, euren ponentzietan Na-
farroako ekimenak, Ikastolen
Federazioaren esperientzia,
transmisiñua aisialditik lantze-
ko Getxon eta Arrasaten da-
guazen esperientziak, Udaleta-
ko ekimenak eta soziolinguisti-
kako ikuskeria moduko kon-
tuak landuko dittue eta, berbal-
dixekin batera, mahaingurua
be preparau dabe. 

Mintegixa goizetik (08.45eta-
tik 13.30etara) eta arratsaldetik
(15.00etatik 17.30xetara)
emongo dabe, Portalean. Uda-
letako euskera teknikarixeri,

euskera alkarteko kidieri,
irakaslieri eta ai-

sialdi

taldietako ordezkarixeri zuzen-
duta dago eta parte hartu nahi
dabenak aldez aurretik izena
emon biharko dabe (maiatza-
ren 4tik 20ra bittartian). Horre-
tarako …eta kitto! Euskara El-
kartera zuzenian jo leike (Urki-
zu, 11 solairuartea) edo, beste-
la, telefonoz deittu (943-
200918). Parte hartzen dabe-
nak 20 euro pagau biharko di-
ttue eta prezio horren barruan
bazkarixa sartzen dala argittu
dabe antolatzailliak.

Euskeriaren transmisiñuaren gaiñeko mintegixa

Untzagatik Azittaiñerako ibillaldixarekin hasiko da beste behiñ Hamabostaldixa. / EKHI BELAR
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TALLARRA GAZTETXIA DE-
SAGERTUTA, GAZTETXE
BARRIXA ETA OKUPAZIÑUA
ALDARRIKATZEKO Gaztetxe
Eguna antolatu dabe. Txaltxa
Zelaiko parkian eguardi partian
ekingo detse preparautako
programaziñuari, Debako
Elektro Txarangak girotuko da-
ben poteo eta kalejirarekin.

15.00ak aldian atzera be Txal-
txa Zelaira juango dira, parkian
bertan bazkarixa egitteko eta,
bazkalostian, bakarlari baten
emanaldixa eta antzerki saiua-
rekin hasiko dira arratsalde-
kuak. Eta horretxek amaittuta,
Eibarko Lokura Prematura eta
Soraluzeko Klavo Oxidado tal-
diak kontzertua emongo dabe. 

Hurrengo asteburuan, hillaren 7xan eta 8xan batu dittue
Santa Kurutzeko jaixetako programaziñua osatzen daben
jarduera gehixenak baiña, halanda be eta urteroko ohitturari ja-
rraittuta, egunian bertan, hillaren 3ian, 18.30xetako kanpai erre-
pikarekin eta jarraixan, bertako ermittan Gorosta eta Mandiola
auzuetan hildakuen alde ospatuko daben meziarekin gogoratu-
ko dabe Santa Kurutz eguna dala. Hurrengo asteburuan, baiña,
egun bixetan ederto ibiltzeko aukerarik ez da faltan izango, za-
patuan goizetik hasi eta domekan, atzera be goiz osua betetze-
ko moduko egitaraua osatzen daben jarduereri esker. Zapatuan
kanpai-errepika eta mezaren ostian hamarretakua egingo dabe.
Eguardixan Juan Mari Narbaiza eta Jose Luis Gorrotxategi ber-
tsolarixak eta Ander Agirrebeña eta Unai Andonegi trikitilarixak
saiua eskinduko dabe eta, horrekin batera, haurrendako zeiñ au-
zoko gaztiendako joko eta jolasak egingo dittue. Bazkarixa, urte-
roko moduan, Ixua jatetxian izango da (txartelak salgai dagoz
Ixuan bertan).

Dana gertu dake Santa Kurutzeko jaixetarako

Gaztetxe Eguna antolatu dabe bixarko

APIRILLAREN 16-XAN, ZA-
PATUAN, ATZERA BE BAN-
DERA ERREPUBLIKARRA
UNTZAGA PLAZAN IKUSTE-
KO AUKERIA egon zan, Ez-
ker Batua-Berdeak alderdixak
II. Errepublikaren 80. urteurre-
na goguan antolatutakueri es-
ker. Azken urtiotako martxari
jarraittuta, Ermutik hasitta Un-
tzagaraiño egindako martxa
errepublikanuarekin ekin ze-

tsen egunari. Jarraixan, eta
martxan parte hartu ebeneri
ongietorrixa emon ostian, poli-
tikuen hitzaldi eta interbenzi-
ñuetarako tartia egon zan eta,
horretxek amaittuta, orduan-
txe igo eben banderia Marcelo
Usabiagak eta MªLuisa Le-
kunberrik. Txaltxa Zelaixan
egindako herri-bazkarixarekin
biribildu eben eguna, bapo
bazkalduta.

II. Errepublika gogoratu eben

Txonta kalia
Urkizu pasialekutik eskumarako bidiari segiduta topatzen
dogun kaliak auzua jasotzeko orduan eraitsitako basarrixetako
bateri zor detsa izena eta, bestiak beste, Toribioren “Lexikoiak”
jasotzen dau haren gaiñeko aittamena (“Aspaldi geldirik zan
Txontaʼko errobera aundixa”).
Pegora kopurua: 46
Erroldatutakoak: 745

eibar kaleka

auzorik auzo

Klavo Oxidado taldekuak be
izango dira Txaltxa-Zelaixan

izango dan kontzertuan.
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euro emongo detsa
Eusko Jaurlaritzak

Eibarri Emergentzixa
Sozialerako

laguntzetarako. Iaz
235 famelixak jaso
eben laguntza hori,

2009xan baiño
gitxiagok. Etxiaren
konponketak, lehen

maillako biharrak eta
elektrodomestikuak
1.850 euroko topia

izango dittue.   

asteko

datua
1111 9999 7777 .... 5555 00000000

Bildu-ko ordezkarixak biharrerako irrikittan
BILDU KOALIZIÑUAK EGU-
AZTENIAN EMON ZITTUAN
EZAGUTZERA HURRENGO
HAUTESKUNDIETARAKO
LISTIA OSATZEN DABENEN
izen-abizenak, alkartetxian
prensarako deittutako agerraldi-
xan. Aste honetan ezagutzera
emondako koaliziñuak osatu
daben zerrendaren buruan Igor
Aldalur gaztia dago eta haren
atzetik Josu Cristobal, Soco
Baskaran, Leire Abanzabalegi,
Nerea Castro eta Begoña Ves-
ga doiaz, orden horretan. Aur-
kezpena egiñ eben egunian
bertan Bilduren zerrenda guz-
tien inpugnaziñua egitteko era-
bagixaren barri eukitta be, koali-
ziñoko ordezkarixak horren gai-
ñeko debatiari baiño, taldiak
landu daben herri programiari
garrantzixa emoteko eskatu ze-
tsen komunikabidieri, “izan be,
ez dogu ahaztu bihar gaiñian di-
ttugun honek herri maillako

elekziñuak, hauteskunde muni-
zipalak dirala eta pentsatzen
dogu indarra horretan ipiñi biha-
rra daguala”. 

Horri jarraittuta, lehelengo
agerraldixan gaiñetik baiño aitta-
tu ez dittuen programaren ildo
nagusixak modu zihetzaguan
azaltzen juango dirala aurreratu
eben. “Gaur egungo errealidade

instituzionala ezkerre-
tik irauli nahi dogu,
zergen gaiñeko politi-
ka orekatua billauta,
zerbitzu sozialeri le-
hentasuna emonda.
Urteko presupuestuak
adosteko orduan, bes-
talde, herrittarrak aha-

lik eta partehartzerik zuzenena
izatia ezinbestekua dala pentsa-
tzen dogu. Ingurumena hobe-
tzeko proposamen zihetzak be
badakaguz eta hizkuntza kon-
tuetan, barriz, euskeria ezagu-
tzetik erabillerara pasatzeko sa-
soia dala begittantzen jaku”.
Etxebizitzari, gazterixiari eta
beste hainbat arlo zihetzari lotu-
tako proiektuak be jaso dittue
herri maillako euren programan.
Azken orduko ezustekorik ager-
tzen ez bada behintzat datorren
astian, hillaren 4an 19.00etan
presentaziñua jai giruan eta he-
rrittar guztiendako zabalik egon-
go dan ekitaldixan egitteko as-
mua dake.

AURREKO ASTIAN BOTA ZITTUEN BEHERA URKIZU-
KO PARKIAN, KIOSKUAREN PARIAN EGUAZEN KO-
MUNAK. Egunotan han inguruan lurra bardintzeko biha-
rrian jardun dabe eta hamendik gitxira, dana ondo bidian
hurrengo astian, Amañan eta Ego Gain kalietan “oso
emaitza onak” izan dittuen komunen moduko beste ba-
tzuk ipiñiko dittue Urkizuko parkian be. Bere kabuz garbi-
tzen diran komun hónek ipintzeko egin biharreko inbersi-
ñua 51.000 eurokua izango da. 

Urkizuko komunak barritzen

Herriko alkartetxian aurkeztu eben formaziño barrixa. / SILBIA HERNANDEZ

Errebaleko parkiña be asfaltau dabe
EGUNOTAN HERRIKO KALIETA-
KO BATZUK ASFALTATZEKO
BIHARRIAN DIHARDUE eta, hori
dala eta, trafikuan aldaketa batzuk
egon leikiazela abisau dabe Udaltzai-
ñak. Bestiak beste gaur bertan Wen-
zeslao Orbea kaleko 14. zenbakixan
hasi eta 22. zenbakiraiño doian zati-
xan jardutia eguan aurreikusitta. Aste
honetan bertan asfaltaua dabe baitta
be Tiburtzio Anitua kaleko beste zati
bat eta eskoletan oporrak dittuela
aprobetxauta, barriz, Urki auzoko
Arrateko Andra Mari ikastetxeko jo-
lastokixa konpontzeko biharrian jar-
dun dabe azken egunotan.

Edozelan be, herritar askoren
arreta benetan erakarri daben as-
faltaua Errebal kalekua, behin-
behiñeko parkiñekua izan da. Izan
be, oin dala hillebetiak martxan ipi-
ñi ebenetik behin baiño gehixago-
tan plazaratutako proposamena
izanda be, behin-behiñeko erabille-
riaren aitzakixarekin ez asfaltatze-
ko ideiari eutsi detse agintarixak.
Horregaittik, bat baiño gehixago
harrittuta geratu da zulo guztiak ta-
pauta eta aparkalekua asfaltauta
ikustian. Ixa 30.000 euroko presu-
puestua euki dabe Errebal asfaltau
eta pintatzeko biharrak.
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TTRRIINNIIDDAADD ZZAALLAABBAARRDDOO

7799  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Ondo begittantzen jata, baiña
gauza bat da teorixia eta beste
gauza bat praktikia. Seguruenik
iñork ez genduke nahi gitxiago
kobratzia, batez be asko kobra-
tzen dabenak. Diru asko dakenak
gehixago nahi izaten dabe beti.

Prest egongo ziñake gitxiago
kobratzera jende gehixagok 

lan egiñ ahal izateko?
AANNDDRREESS EELLOORRDDII

7799  uurrttee
aauuttoonnoommuuaa

Ez jata txarto begittantzen. Alter-
natibia izan leike daguan egoeria-
ri bueltia emoteko. Baiña, errea-
listak izan ezkero, seguruenik
jende asko ez litzateke prest
egongo hori aurrera eruateko.

MMAARRIIAA OORRIIZZAA

2299  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Ez dot larregi irabazten eta, gi-
txiago kobrau ezkero, ezingo nin-
tzateke bizi. Egoeriak ez dau as-
ko laguntzen. Soldatak altuagoak
izan ezkero, irtenbidia izan leike,
baiña gaur egungo baldintzetan
niretako ez da egingarrixa.

AANNTTOONNIIOO HHEERRRREERROO

7700  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Zergaittik ez? Saiakeria egin zei-
kian; akaso jende gehixaguenda-
ko biharra egongo zan holan. Ha-
landa be, ni jubilauta nago eta
nere ikuspegixa ez da gazte ba-
tek izan leikiena...

Bizi dogun krisixari aurre egitteko urtenbidietako
bat izan leike biharra dakanak ordu gitxiago sartu
eta gitxiago kobratu paruan daguazenak aukera
izan deixen biharra aurkittu eta dirutxo bat etxera
eruateko. Hau da, krisixaren eragiña danon 
artian banatzia. Baiña, idea politta izanda be, 
jendia prest dago halako zeozer egitteko?

ARTOLAjatetxea

Etxeko foie-a
Iberikoen eta tipulineko entsalada epela

Onddo, otarrainxka eta espinaken nahaskia 
Legatza saltsa berdean edo

Club Ranero bakailaoa 
Solomilloa plantxan edo

Ahate konfit-a 
Degustazio postrea edo

Limoi sorbetea cavarekin edo
Txokolate mousse-a 

Urteko ardoa, sagardoa edo beste

25 € + BEZ

ASTEBURUKO
DEGUSTAZIO MENUA

Astelehenetik
barixakura
EGUNEKO 

MENUA
15 €

Tokia gordetzeko:
943206348

Arragueta, 12 EIBAR
Tel. 943 20 06 98

ELGOIBAR Errosario, 15
Tel. 943 74 40 19

PROIEKTUAK 
ERREFORMAK

LOKALAK
ETXEBIZITZAK
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- Nolatan bururatu zaizue horrelako topaketa antolatzea?
Debabarrenean bizi diren etorkinen integrazioa ardatz duen Es-

kualdeko Lehenengo Ekintza Planaren testuinguruan kokatu beha-
rreko jardunaldia da. 2007an eskualdean inmigrazio eta genero arlo-
tik egoera zertan zen aztertzen hasi eta hurrengo urtean horren ara-
berako plana sortu genuen, kultura ezberdinen arteko elkarbizitza
egokia lortu ahal izateko jarraitu beharreko ildo estrategikoak zein-
tzuk diren zehaztuta. Plan horri jarraituta sortu zen topaketa antola-
tzeko ideia.
- Eta zer bilatzen duzue topaketarekin? 

Orohar, helburu nagusia denontzat aberasgarria den etorkinei
egindako harrera hobetzea, integrazio sozialean laguntzea eta elkar-
bizitza sustatzea da. Horrekin batera, jardunaldiak eskualdeko ema-
kumeentzat topagunea izan nahi du, emakumeek elkarren berri izan
dezaten, martxan dauden elkarteen lana hobeto ezagututa. Horr- i
esker, emakumeak elkarteetan parte hartzera animatzea gustatuko
litzaiguke. Beste maila batean,
topaketan azaltzen joango di-
renei esker Debabarreneko
emakume inmigranteen egoe-
raren eta premien inguruko au-
rre-diagnostikoa egitea ere au-
rreikusita daukagu.
- Nola antolatu duzue maia-
tzaren 7ko jardunaldia?

Bitan banatu dugu. Lehenengo zatian, emakume etorkinek, berto-
koek eta jatorri mistoa dutenek osatutako lau elkarteetako ordezkariek
egingo dute berba,eurek garatzen dituzten jarduera, helburuak eta
ekintza esparruak zeintzuk diren azaltzen.Eta, ondoren, kafe-tertulia
egingo da, “Emakumeen bilguneei buruzko gogoeta” izenburuarekin.
- Parte hartuko duten elkarteei begiratuz gero, gurean bizi diren
etorkinen kolektibo nagusi biak, musulmanek eta latindarrek
osatutakoak ordezkatuta egongo dira, Eibarko Safa eta Laca-
siun elkarteen eskutik. Errealitate ezberdina bizi dute talde ho-
rietan daudenek?

Bai, jakina. Kontuan izan behar da etorkinaren jatorriak berak
hainbat ezaugarri ezartzen dizkiola maila kulturalean zein beste ar-
lo batzuetan ere, andrazkoei zein gizonezkoei. Baina, hortik aparte,
emakumeek, emakume izate hutsarengatik berezitasun batzuk ere
gehitzen dizkiete berdinak izan daitezkeen ezaugarri horiei. Topake-
tan, andra etorkinak eta etorkinak ez direnak batzen dituztenak zein

elkarrengandik aldentzen di-
tuztenak azaltzea bilatzen du-
gu. Bestalde, Errenteria-Do-
nostiako kasuan emakume in-
migrante eta euskaldunak el-
karrekin lanean dihadute eta,
beraz, integrazioa eta elkalana
posible direla ikusi eta ikaste-
ko aukera izango da.

“Andrak batzen zein banatzen dituztenak
azaltzeko topaketa izango da”

Debabarreneko EEmmaakkuummeeeenn  II..  TTooppaakkeettaa  IInntteerrkkuullttuurraallaa
hartuko du Elgoibarko Kultur Etxeak datorren astean,
maiatzaren 7an. Topaketa Debegesa Debabarreneko
Garapen Ekonomikorako Elkarteak antolatu du, Eusko
Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Gaietako Sailaren
babesarekin eta Inmigrazio Zuzendaritza,eskualdeko
Udaletako berdintasun eta inmigrazio agenteekin
elkarlanean. Ainara Garcia Debegesako Giza Kapitalaren
Garapen saileko teknikariak azaldu dizkigu
emakumeentzat bereziki antolatzen diharduen
jardunaldiaren nondik norakoak.

AINARA GARCIA, teknikaria:

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
DEBABARRENA
UROLA KOSTA

1100..3300eettaann,,  
EEggoo  GGaaiinneenn

AUTOBUSA
1122..0000eettaann,,  

AAllddeerrddii  EEddeerrrreenn

MANIFESTAZIOA 
DONOSTIAN

ENPLEGUA
ESKUBIDEEKIN

eta murrizketa
sozialen aurka

EEGGIITTAARRAAUUAA: 0099..3300..-- Irekiera eta aurkezpena. 1100..0000..-- Hitzaldiak:
HAIZEA (Elgoibarko emakumeen kultur elkartea), SAFA (Eibarko
arabiar-musulman emakumeen elkartea), LACASIUN (Eibarko
emakume latindarren elkartea) eta GARAIPEN (Errenteria-Donostiako
emakume inmigrante eta euskaldunen elkartea). 1111..0000..-- Atsedena
(kafea, tea…). 1111..3300..-- Kafe-tertulia: emakume bilgunetaz gogoeta.
1122..4455..-- Kafe-tertuliaren bateratzea. 1133..0000..-- Ondorioak eta itxiera.

IIzzeennaa  eemmaatteekkoo  aazzkkeenn  eegguunnaa::  MMaaiiaattzzaakk  44..
Informazioa: balioak@debegesa.com / 943 82 01 10.

Haurtzaindegi-zerbitzua egongo da.
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MMOODDUU  EERRAAGGIINNKKOORRRREEAANN  MMOOBBIILLIIZZAATTZZEENN  GGAARRAA
LLAANN  EETTAA  GGIIZZAARRTTEE  EESSKKUUBBIIDDEEAAKK
EERRRREEBBIINNDDIIKKAATTUU,,  BBAABBEESSTTUU  EETTAA  HHOOBBEETTZZEEKKOO

MANIFESTAZIOA
DONOSTIAN
Alderdi Ederren, 12.00etan
Autobusak Ego-Gainetik: 10.30etan 1maiatza

k

11.30etan Bilbon,
Jesusen Bihotzetik 
irtenda

MMaaiiaattzzaaren 11aMMOODDUU  EERRAAGGIINNKKOORRRREEAANN  MMOOBBIILLIIZZAATTZZEENN  GGAARRAA
LLAANN  EETTAA  GGIIZZAARRTTEE  EESSKKUUBBIIDDEEAAKK
EERRRREEBBIINNDDIIKKAATTUU,,  BBAABBEESSTTUU  EETTAA  HHOOBBEETTZZEEKKOO

GORA MUNDUKOLANGILERIA!
“Euskal langileak gure
baldintzak erabaki”

Atzokuan osasun laboralaren inguru-
ko mobilizaziñuak protagonista izan
ziran moduan, domekia Maiatzaren

1 izanda sindikatuak atzera be mobilizaziño
eta bestelako ekitaldixekin urtengo dabe
kalera, urtian zihar bestela be aldarrikatzen
dittuen eskaeriak oindiñok be indar gehixa-
gorekin exijitzeko asmuarekin. Erregular,
sindikalistak biharrerako daken esparruak
ez daka erosua izateko arrazoirik eta azken
hillebetiotako errealidadiak ez dau hori

egoera hori mejorau, ezta gitxiago
be, krisixaren aitzakixarekin
bihargiñen eskubidiak gero eta
murritzaguak izaten diharduen
momentu honetan. Edozelan be,
kasu gehixenetan Bihargiñen Na-
zioarteko Egun horretako protes-
tak jai giruarekin kutsatzeko kapa-
zidaderik ez jakue faltau beste ba-
tzuetan be eta aurten ez da ba
salbuespena izango.

Aurten alkarrekin ospatuko da-
be Maiatzaren Lehena ELA eta
LAB sindikatuak, Bilbon, 11.30-
xetan Jesusen Bihotzetik urtengo daben
manifestaziñuan eta, holako egunian mun-
duko bihargiñak osotasunian, talde baka-
rrian alkartzeko joeriari uko egin barik be,
domekako manifestaziñuaren buruan za-

balduko daben pankar-
tarako aukeratu daben
esaldixak jasotako es-
kaeria euskal bihargi-
ñak euren baldintzak
bertan, Euskal Herrixan
erabagitzeko eskubidia-
ren aldekua izango da. 

CCOO eta UGT 
Donostian

Beste sindikatu nagu-
si bixak, hau da, CCOO

eta UGT-k Donostia aukeratu dabe mobili-
zaziñuetarako eta alkarrekin deittutako ma-
nifestaziñua 12.00xetan abiatuko da, Do-
nostiako Alderdi Ederretik hasitta (autobu-
sak Ego Gaiñetik urtengo dau, 10.30xetan).
Aukeratutako leman, lan erreformaren es-
kutik aillegauko diran murrizketa sozialen
kontrako protestiari emon nahi izan detse
indar berezixa oinguan.

Izan be, esaldi diferentiak erabillitta be,
indarrian ipiñi nahi daben erreformaren
kontrako garrasixak izango dira nagusi do-
mekan, ideologixa eta kolore guztien gai-
ñetik bihargiñen eskubidien murrizketia
ekarriko daben erreforma modura begira-
tzen detse gehixenak, mesfidantzaz, eta
horrek isladia eukiko dau aurtengo Maia-
tzaren Lehenian. 

LLaann--eerrrreeffoorrmmaarrii  aauurrrree  eeggiitttteenn
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- Zenbat urterekin hasi zinen
judoa egiten? Zenbatekin ko-
meni da hastea? 

Ni oso gazte hasi nintzen, hiru
urterekin, “Haro” nire osabak
bultzatuta. Hala ere, 4-5ekin ha-
sita igoal hobe, pixkat helduago.  
- Gerriko marroia zara? Noiz-
ko beltzerako jauzia?

Luze joko du, 16 urte izan ar-
te ezin zara-eta gerriko beltza
izan. Bi urte daramatzat ma-
rroiarekin eta beste bi geratzen
zaizkit. Bitartean, merituak egi-
ten joan beharko!
- Azken aldian infantil zein ka-
dete moduan diharduzu lehia-
tzen. Zein da zure benetako
maila? 

Infantil mailako azken urtekoa
naiz; baina, Manu Agirre presta-
tzailearen gomendioei jarraituz,
kadeteetan ere parte hartzen
dut. Horrela gehiago ikasten dut.
- Gogor entrenatzen duzu?
Zenbat ordu egunero? 

Hor ere aldiak izaten dira, bai-
na gutxi gorabehera astero bi-hi-
ru aldiz entrenatzen dut, bi ordu-
ko saioetan. Manu zorrotza da
horretan.
- Zeintzuk dira lortu dituzun
garaipen garrantzitsuenak? 

Iaz jiu-jitsun Espainiako txa-
pela janztea ezustea izan zen ni-
retzat, batez ere ondo pasatzera
joan nintzelako, beste asmorik
gabe. Gipuzkoako txapela jantzi
dut birritan, alebinetan eta infan-
tiletan, eta lehenengoa izan zen
onena. 
- Zein balore eskaini dizkizu
ekialdeko kirol modalitateak? 

Gogorra ematen badu ere,
erraza egiten du gure artean bizi
dugun giroak. Elkarri laguntzen
dihardugu, txikienei erakusten,
“sartu gerria”-eta aholkatuz... Ba-
tez ere, gogoa izan behar duzu,
ikasketekin partekatzeko ere.
- Eta minik hartu duzu? Lesio-
rik-edo?

Ez dut gauza handirik izan,
baina horregatik ikasten dugu
jausten ere. Gure kirolean besoa
zaindu beharra dago, oratzeko-
eta hatzaparrez baliatzen gara.
- Bidaiatzeko aukera ere izan-
go zenuen, hainbat torneo jo-
katzeko esperientziekin...

Batez ere, Japonian bizi izan-
dako 25 egunak ditut gogoan.
Han teorikoa ere lantzen dute,
klase partikularrekin, eta dakiten
guztia erabiltzen dute, parega-
beko lehia eskainiz.

NEKANE MUGURUZA, judoka:

“Japonian bizi izandako
esperientzia dut gogoan”

Emaitzak baino, esperientzia lortu nahi du Kalamua taldeko

Nekane Muguruza judokak. Podiumaren goi-goian egoten

ohituta, maiatzean Espainiako txapelketa biri egingo die

aurre: 8an judokoa eta 22ian iaz irabazi zuen jiu-jitsukoa.

Sambo ere praktikatuko zuen gustora, baina ez du bere

pisukorik aurkitu. Hobbyarekin urteak egiteko prest dugu. 

teen-
ajea

www.aldatze.org
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Martitzen arratsaldean
zabaldu zituen ateak In-
dianokua gaztelekuak

lehenengoz, ikasleak aste ho-
netan oporretan daudela apro-
betxatuta. Muzategi kaleko etxe
berrietako parkean dagoen
gaztelekua 12-17 urtera bitarte-
ko gazteentzat aisialdia bete-
tzeko eskaintza osotu eta berri-
tuarekin dator eta, horretarako,
besteak beste, adin tarte horre-
tan daudenen interes eta gusto-

ak kontuan hartu dituzte insta-
lazio berria horietara egokitu
ahal izateko. 400 metro karratu-
ko azalera duen lokala hainbat
zatitan banatu dute, gazteek
txoko bakoitzean jarduera jakin
batzuk garatzeko modua izan
dezaten, besteetan dihardute-
nei traba egin barik. Txokoeta-
ko batean hezitzaileen bulego-
ak eta biltegia ipini dituzte. Bi-
garren txoko batean ordenagai-
luak eta eskolako lanak egin

nahi dituztenentzat mahaiak
eta bestelakoak daude. Eta hi-
rugarren gune batean teknolo-
gia berriekin lotutakoak batu di-
tuzte. Horiekin guztiekin batera,
gaztelekuan lasai egon nahi du-
tenentzat sofak ipini dira, ikas-
taroak emateko sukaldetxoa
dago, ping-pongean jokatzeko
mahaia, futbolina eta beste joko
batzuetan jarduteko aukera ere
eskaintzen da.

Ordutegi berezia
Aste honetan egunero jar-

duera bereziren bat garatzen

dihardute eta gaur bertan
DJon-ek jardungo du musikare-
kin girotzen eta bihar, gaztele-
kuko sukaldea estreinatzeko,
sukaldaritza tailerra egingo da,
pizza egiten ikasi nahi dutenen-
tzat. Gaur 16.30etatik 21.00eta-
ra zabalduko dute gaztelekua,
zapatuan 17.00etatik 21.00eta-
ra eta domekan 17.00etatik
20.30etara. Bestalde, eta insta-
lazioak ezagutzera emateko
asmoz, ate irekien jardunaldiak
antolatu dituzte biharko eta hu-
rrengo zapaturako (hilaren 7ra-
ko), 11.00etatik 13.00etara.

Indianokua gaztelekua
zabalik eta eskaintza
berrituarekin

...eta kitto!  11/IV/29
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Batxilergoko 30 ikasle eta
irakasle bi Finlandiara jo-
an ziren hilaren hasieran.

Santanderren, 30 gradurekin,
hegazkina hartu eta Bruselara
abiatu ziren lehendabizi; hor
bost ordu igaro eta Lappen-
ranntarako hegaldia hartu zu-
ten, goizeko 10.00ak aldera
Finlandiara iristeko. Bertan ze-
ro gainetiko gradu biko tenpera-
tura aurkitu zuten eta familiak

zain Eibartik joandako ikasleak
euren etxeetara eraman eta as-
teburua elkarrekin pasatzeko. 

Asteburua bakoitzak bere ka-
sa pasatuta, astelehenean
ikastetxean bildu ziren denak:
batzuk gaztelaniazko klaseetan
laguntzera eta beste batzuk
bullying-aren inguruko bideo
batzuk grabatzera Finlandiako
ikasleekin batera. Arratsalde
berean denok elkarrekin sauna

batera joan ziren eta ausarte-
nak laku izoztuan bainua har-

tzeko aukera izan zuten (ikasle
gehienak ausartu ziren).

Eguaztenean txangoa egin
zuten Egurraren Museora eta
eguenean, zelan ez!, futbito
partidua jokatzeko aukeraz ba-
liatu ziren: “Euskaldunok 6-5
irabazi genuen”. Barixaku goi-
zean, bestalde, jokoak izan zi-
tuzten Joutsenon  eta, bidaia
amaitu aurretik, zuzendariaren
agurra, sari banaketa eta kafea
eta tarta. Ez dago txarto!

Gazteek txoko bakoitzean jarduera jakin batzuk garatzeko modua izango dute. / SILBIA HERNANDEZ

Uni Eibar-Ermukoak Finlandian



Eskaintza zabala dakar
barriro Klub Deportiboko
Argazkilaritza Batzor-

diak maiatza osorako presta-
tutako ekitaldixak. Zortzi era-
kusketa -sei tokittan ikusgai-,
argazki-estudixo bat kalian -
doaneko galeria erretratuekin-
, argazkilaritza digitaleko tai-
llerra, urtiak eta urtiak egitten
daroian rallye fotografikua...
Urtetik urtera, aurreko edizi-
ñuetako nobedadiak finkatzia-
rekin batera, gauza barrixak
gehitzen jakoz programazi-

ñuari. Eta, munduan zihar mo-
dan jartzen diran barrittasune-
kin batera, izen haundiko au-
torien lanak ikusteko aukeria
egongo da aurtengo Argazkila-
ritza Maiatzian.

Barrittasun moduan, gaiñera,
hillabetiarekin lotutako lehen
Argazkilaritza Lehiaketia dogu,

El Corte Inglés-aren babesare-
kin antolautakua. Espaiñiako
Argazkilaritza Konfederaziñuak
eta Argazkilaritza Alkartien Eus-
kal Federaziñuak emondako
sarixak honakuak irabazi eben,
hillaren 16xan epaimahaixak
hartutako erabakixari jarraittuta:
bildumen arluan, Irungo Oscar
Gascónek irabazi eban sari na-
gusixa, gure herriko Einer Ro-
dríguezi bigarrena egokittuz; ar-
gazkixen arluan, bestalde, Za-
ragozako Jose Ramon More-
nok, Bergarako Jorge Murgion-
dok eta Eibarko Juan Antonio
Palaciosek lortu eben hiru sari
nagusixak, aittatutako orde-
nian. Herriko sarixa, barriz, Vir-
ginia Arakistainek irabazi dau.
Sarixak El Corte Inglésian
emongo dira astelehenian,
arratsaldeko 19.30xetan, eta ja-
rraixan bertako erakusketa are-
tua estreiñatuko dabe lehiaketa
honetako fotografixak batuko
dittuan erakusketarekin. 

Argazkilari haundixak
Aurtengo erakusketen artian,

Gervasio Sánchézen fotografi-
xak nabarmendu leikez. “Vidas
minadas” lana erakutsiko dittu
Portalean gerra kazetari-argaz-
kilarixak, errealidade gordiñeko
irudixekin. Antolatzailliak ez da-
be ezkutatzen irudixak gordiñe-
gixak izan leikiezela, “baiña ez
dau gezurrik esaten; hori da
daguana”. 2009xan Argazkilari-
tza Sari Nazionala jaso ebana-
ren liburua be salgai izango da
erakusketian, 25 eurotan.

Toki berian, Portalean, era-
kutsiko diran beste muestra bi-
xak be aittatzekuak dira: Jose-
ba Ibarra euskaldunak bere iru-
dixetan argazkilaritza eta arki-
tekturia zelan fusionatzen di-
ttuan erakusten desku eta Mª
Gracia de la Hoz kataluñiarrak
Marruekosen egindako erre-
portajeko irudixak ipiñiko dittu
gure begi aurrian. Azken honek
ohorezko sarixa jaso eban az-

Gero eta indartsuago, 
urtero eta gogobetiago
agertzen jaku Klub 
Deportiboko Argazkilaritza
Batzordiak antolatzen 
daben Argazkilaritza 
Maiatzean ekimena.
Martitzenian aurkeztu
eben aurtengo 
programaziñua, krisixa ixa
igartzen ez dan egitarau
zabalarekin. Hainbat arlo
landuko dira bertan,
aukera mordua 
eskinduko jakue kamara
zalieri, irudixaren billa 
dabillena asetzeko
modukuak danak. Gogotik
egindako zerrendiaren
aurrian gagoz, mundu
zabalian biharrian
diharduen izen haundiko
egilliekin osatuta.
Gozamena besterik ez!    LLaanndduuttaakkoo  iinnssttaannttiiaakk

bbeeggiixxeenn  ggoozzaammeenneerraakkoo
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Joseba Ibarrak
fotografixa eta
arkitekturia
lotu dittu bere
lanetan. 
Bere irudixak
ikusteko 
aukeria izango
dogu hillaren
6ttik 29ra
Portalean.

Mª Gracia de la Hoz-ek Marruekosen egindako erreportajiaren irudixak eskinduko desku ixa hillabete osuan Portaleko erakusketa gelan.

EEIIBBAARR
AARRGGAAZZKKIIXXAARREENN  
HHIIRRIIBBUURRUU
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ken Indalezio Ojanguren argaz-
kilaritza lehiaketan.

Aurtengo ediziñuan mundura
zabaldutako bentaniak Txinara
eramango gaittu, “herrialde
hartan guztiz konsagratutako
autorien lanekin”. Wentong
Wang-ek “Naturara juatia” eka-
rriko desku, 1997tik Txinako Si-
cuani mendebaldian egindako
argazki seriea. Fujian Science
and Technology Museum-ian
biharrian dihardaben Wang-
ekin, Feng Xiaohui izango da;
azken hau gizakiaren gorputza-
ri egindako argazkixetan eta
sormenaren ingurukuetan na-
barmendu da, batez be. Bata
zein bestia argazkilari haundi-
xak dira, edonundik begiratuta

be, eta euren lanak Untzagako
Jubilatuen Zentro Sozialeko
erakusketa gelan ikusi ahal
izango dittugu hillabete osuan. 

Etxekuen lanak be ikusgai
Pixkat gerturatuta eta gure

inguruko fotografuen lanari
erreparatuz, urtero moduan Ar-
gazkilaritza Alkartekuen Euskal
Federaziñuak antolatzen da-
ben Argizaiola Trofeuan nabar-
mendu ziran argazkilari onenen
lanak ikusteko aukeria izango
da Klub Deportibuan bertan.
Eta Klub Deportiboko argazki-
lari-taldiak egindako lanak ikus-
gai izango dira, hillero moduan,
Portaleko tabernan eta El Am-
bigú-n. Deporreko jendiak ge-
ratu barik dihardu argazkixak
etaratzen eta erakusketa egi-
tten eta horen muestratxua da

“gaur egun Málagan” dakena,
herriko argazkilarixen lanekin.

Hillaren 14an, azken urtiotan
egin dan moduan, argazki-es-
tudixua montauko dabe Untza-
ga plazan, goizeko 10.00etatik
14.00ak arte, eta hor jendiak
aukeria izango dau posatzeko;
`Erretratu-galeria hiriaren biho-
tzian´ izendatu dabe ekimena.
Horrez gaiñ, erakusketa kolek-
tibua eskinduko dabe bertan
kokatuko dittuen argazkixekin.

Aurtengo argazki digitaleko
taillerra Hugo Rodríguez inge-
niari tekniko eta argazkilaritza
irakasliaren eskutik egingo da.
`Camera Raw´-ri buruzko tailla-
rra izango da eta izena emote-
ko epia zabaldu eta berihala
bete zan, handik hiru egunera.
Eta Gabriel Brau izen haundiko
fotografuak be azken liburua
aurkeztuko dau Deporren. 

Argazki mundua maitte dabe-
nendako egun berezixa izaten
da urtero maiatzaren azken as-
teburuan jokatuko dan argazki
rallya; ohikua danez, zuri-bel-
tzezko eta kolorezko maillatan
emongo da. Izenak egun berian
emon ahal izango dira, goizeko
08.30etatik 09.30-etara, Depo-
rreko instalaziñuetan.

Feng Xiaohui sarituenetakua da Txinako argazkilarixen artian: bere lanak ikusgarrixak dira.

Martitzenian aurkeztu eben Klub Deportibuan hillabete osorako programaziñua. / SILBIA HERNANDEZ

IIRRTTEENN::  0099..3300eettaann,,  
EEggoo  GGaaiinneettiikk

BBUUEELLTTAATTUU::  1199..0000eettaann
–– 99  eeuurroo  ––

JJ..AA..  MMOOGGEELL  IIKKAASSTTOOLLAAKKOO  GGUURRAASSOOEENN  EELLKKAARRTTEEAA
......EETTAA  KKIITTTTOO!!  EEUUSSKKAARRAA  EELLKKAARRTTEEAA
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Urte osoko lanaren emaitza
Martitzenian egindako aur-

kezpenian, bizi dogun krisixari
batzordiak zelan egin detsan
aurre azpimarratu eben. Holan,
Mariajose Telleria Kultura ziñe-
gotzixak “izango dogun goi
maillako argazkilaritzat goza-
tzeko” aukeria nabarmendu
eban. Berak Brasilgo irudi ba-
tzurekin sentidutakua ipiñi
eban eredu moduan eta “kan-
poko errealidadia zelan gertu-
ratzen deskuen” azaldu eban.
Deporrek egitten daben “bolon-
dres lana” goraipatu eban, “bo-
londresa izan arren, lan profe-
sionala eta ondo egindakua”
dalako. El Corte Inglés-eko or-
dezkarixak programaziñuan la-
guntza emotiaz harro azaldu
zan eta hurrengo urtiotan be bi-
de beretik jotzeko prestua
agertu zan. Aldi berian, Juanjo
dendan zabaldu bihar daben
erakusketa aretuan zentrau
zan eta honek “goizeko 10.00-
etatik gabeko 22.00ak arte or-
dutegi jarraixa” izango dabela
ziurtau eban. Mikel Larreategi
Deporreko presidentiak eske-
rrak emon zetsazen Argazkila-
ritza Batzordiari prestatutako
kalendarixuarengaittik. Eta Ba-
tzordekuak, azkenik, “hillero hi-
ru erakusketa egitten” dabela

gogoratu eben, “herriko ohiko
tokixetan”. Horrekin batera,
personalizatzen hasitta, karte-

lak diseiñatzen Aitor Divasso-
nek egitten daben lana gorai-
patu eben eta Einer Rodrígue-
zi, “aurtengo folletuaren egillia-
ri”, be eskerrak emon zetsazen.
Diru-kontuak eta zaintzeko, eu-
ren lan egitteko modua aittatu
eben: “Gertuko eta ez hain ger-
tuko jendiarekin izaten dittugu
hartuemonak urtian zihar eta,
horri esker, jardun normalian
ezagututako jendiari esker, tru-
ke modukua egitteko aukeria
izaten dogu eta holan, gastu
haundirik egin barik, jende os-
petsuen lanak honaiño ekartze-
ko aukeria”.

Bai Portalean, bai Untzagako
Zentro Sozialian, baitta El Am-
bigú-n eta Portaleko tabernan
eta baitta El Corte Inglés-eko
erakusketa aretuan. Hor dittu-
gu milla eta bat instant, gure
begixen atentziñua eurengana-
tuko dabenak.

Feng Xiaohuiren lanak Untzagako Zentro Sozialian ikusi ahal izango dira maiatza osuan.

Wentong Wang-en “Naturara juatia” 1997ttik Txinako Sicuani mendebaldian egindako seriea da. Argazkilari txinatarrak sari asko beregaatu dittu.

Gervasio Sánchez-en “Bizitza Minatuak” bildumako fotografixak ikusgai egongo dira Portalean maiatzaren 6ttik 29ra arte.

PPRROOGGRRAAMMAAZZIIÑÑUUAA
66ttiikk  2299rraa

Gervasio Sánchez, Joseba 
Ibarra eta Mª Gracia de la Hoz

PPoorrttaalleeaann

11etik 31ra
Wentong Wang eta Feng Xiaohui
UUnnttzzaaggaakkoo  ZZeennttrroo  SSoozziiaalliiaann

Argizaiola 
DDeeppoorrrreenn

Deporrekuen taldia 
EEll  AAmmbbiiggúúnn  //  PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnnaann

114an
Argazki-estudixua UUnnttzzaaggaann

2211eean
Laboratorixo digitalaren taillarra

PPoorrttaalleeaann

2299xxan
Argazki-rallya DDeeppoorrrreenn
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daitekeela entzuten dugu
gero eta gehiago. Petrolioa-
rekiko dugun menpekotasu-
na handiegia ei da mun-
duan eta horri aurre egite-
ko, besteak beste, auto
elektrikoen inguruko ikerke-
tak gero eta gehiago dira.
Lehenengo auto elektrikoak
kalean dira iada, baina
oraindik ere gasolina eta
diesela dira gehien erabil-
tzen direnak gure autoetan.
Petrol io gehien duten
herrialdeetan ger tatzen
diharduen arazo politikoek
petrolioaren prezioan izan-

go duten igoerak beldurtu-
ta, Espainiako gobernuak
arau berria sor tu zuen
orain aste batzuk: 110
km/o gehinezko abiadura
onartu zuen, aurrezten den
erregai kopurua nabarmen
igotzen dela-eta.
Petrolio espor tatzaile

nagusien arazoak direla
eta, edo bestelako arra-
zoiak medio, azken hilabe-
teetan gasolinaren prezioak
igoera nabarmena izan
duela, autoa duen edozei-
nek esango digu. Autoaren
erregai-tanga betetzea gero

eta gehiago kostatzen da.
Baina 110 km/o gehinezko
abiadura erabiltzeaz gain,
badago gasolioa aurrezte-
ko modurik?
Adituek formula magiko-

rik ez dagoela esaten dute,
behin autoa hartuta, hain-

bat gauza kontuan izanda,
erabiliko dugun gasolina
kopuruak gora edo behera
egin dezake. Asko dira
horretan eragina duten fak-
toreak, pisua, abiadura edo
balaztaren erabilerak, bes-
teak beste. Jarraian kontuan
izan beharreko hainbat
gauza zerrendatzen saiatu-
ko gara. Adituek diotenez,
autoa hartzen dugun bakoi-
tzean “arau” hauek kontuan
izanez gero, beharko
dugun erregai kopuruak
behera egingo du.
--   ZZAAIINNDDUU  KKOOTTXX EEAARREENN
MMEEKKAANNII KKAA:: Autoaren
egoera zaintzea oso
garrantzitsua da. Auto
fabrikatzaile bakoitzak
gomendatzen dituen
azterketak betetzea ere

� Mekanika - Elektrizitatea
� ITVrako errebisioak
� Frenoak - Amortiguazioa
� Mantenimendua - Erroberak

Urtzaile, z/ g 20600 EIBAR
Telefono eta Faxa: 943 20 80 65 (Gipuzkoa)

AAuurrrreerraaAAUUTTOO KKOONNPPOONNKKEETTAAKK

OOTTAAOOLLAA,,  99  --  22..  eesskk..
2200660000  EEIIBBAARR

TTeell//FFaaxx..  
994433  220066  555522

mmoottoossiirrhh@@tteelleeffoonniiccaa..nneett

Gasolina aurreztea posible da

MMUULLTTIIMMAARRCCAA
SSaallmmeennttaa  eettaa  KKoonn--

ppoonnkkeettaa

PPEETTRROOLLIIOOAARREENN  KKOONNTTSSUUMMOOAAKK  GGOORRAA
EEGGIITTEENN  DDIIHHAARRDDUU  EETTAA  EEPPEE  MMOOTTZZ  EEDDOO
EERRTTAAIINNEEAANN  AARRAAZZOO  HHAANNDDIIAA  IIZZAANN



oso garrantzitsua da kon-
tsumorako. 

--   MMOOTTOORR RR AA  OONNDDOO
AABB II AARR AAZZ II ::  Ez erabili
azeleragailua motorra
abiarazteko; gasolinadu-
netan motorra abiarazi
bezain laster ekin die-
zaiokegu bideari, diese-
len kasuan, motorra abia-
razi eta segundo batzuk
itxarotea da egokiena.
Azeleragailua erabiltzea
kasu horietan alperrikako
energia erabilera da.

--   AABB IIAARRAAZZ TTEEKKOO  MMAARR --
TTXX AA   ZZ AA IINNDDUU:: Autoa
lehenengo martxan abia-
raztea oso garrantzitsua
da; bigarrenera aldatze-
ko, itxaron bi segundu
edo askoz jota sei metro
aurreratu eta gero.

-  Mar txak behar den
moduan igo: Minutuko

2.000 birara ailegatzera-
koan aldatuko dugu mar-
txa gasolinadun autoe-
tan, dieseletan, berriz,
1.500-era, martxa mote-
len kasuan, hau da, hiru-
garren mar txaraino.
Behin horretara ailegatu-
ta, motorra minutuko
2.500 birara gidatuko
dugu gasolina erabiliz
gero, 2.000 dieselaren
kasuan.

--   KK AANNPP OOAA LL DD EEAARR EENN
GGAARRRRAANNTTZZ IIAA::  Bizikle-
tak, maletak edo eskiak
garraiatzeko gailuak era-
bilgarriak dira oso, bai-
na garraiatzeko behar
ditugunean bakarrik. Bes-
telako egunetan kendu
kotxetik.

--   GGUU RR PP II LL AAKK ::   Presioa
behar den baino baxua-
goa eramatea ez da ona,

ez kontsumorako ezta
gurpilendako ere.

- Leihoak itxi: Aire egoki-
tuak autoaren kontsumoa
igotzen du, baina leihoak
zabalik izateak, kontsu-
mo handiagoa dakar.
Hala ere, aire egokitua
behar denean erabili,
kontu handiz, bai kontsu-
morako eta bai osasune-
rako ere kontuan izan
behar da-eta.

- MMOOTTOORR RR AA  II TT ZZ AA LL II ::
Minutu bat baino gehia-
go autoa geldi egon
behar baldin bada, itzali
motorra.

Hainbat hiritan kontsu-
moa jaisteko ikastaroak
antolatzen hasi dira. Hauek
dira, besteak beste erakus-
ten direnak. Lasai gidatzeaz
dituen onurak, frenoa larre-
gi ez erabiltzea edota abia-
durari eustea erakusten
saiatzen dira. Izan ere, ikas-
taro horietako arduradunek
egindako ikerketaren arabe-
ra, urtean 20.000 kilometro
egiten dituen auto baten
kontsumoa kontrolatuz gero,
ur tean 260 euro inguru
aurrezteko moduan izango
ginateke. Horrela irakurrita,
merezi duela dirudi.

R.A.C.V.N.-ren
ordezkaritza

EERRAA  GGUUZZTTIIEETTAAKKOO  AASSEEGGUURRUUAAKK

ASEGURU ARTEKARIA S.L.
D.G.S. 1.408 - J

JJ..AA..  LLAASSKKUURRAAIINNJJ..AA..  LLAASSKKUURRAAIINN
Urtzaile 1 (alboko sarrera)  

Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30
Faxa. 943 70 28 87  EEIIBBAARR

Gasolina aurreztea posible da

Tfnoa. 943 20 73 74  Faxa. 943 20 70 91

GG AA SS OO LL EE OO EE NN   BB AA NN AA KK EE TT AA

ZERBITZU
ONENAREN

SARIA

�� Nexa Autocolor
�� Herberts industrial
�� 3M produktuen banatzaileaPINTURAS

ARRATE, S.L.
ARANE, 13 parrate@terra.es

Tel. 943 20 41 04    Faxa: 943 70 06 89

Otaolaetorbidea, 13 -Bis GAUEZ ZERBITZU 
AUTOMATIKOA

BIDA
IA

ASEG
URU

AK

Tailer profesionalak



Petrolioarekiko menpe-
kotasuna handia da
autoen kasuan eta

asko dira hori apurtzeko
auto elektrikoen aldeko
apustuaren aldekoak. Bai
auto fabrikatzaileak bai
erosleak ere animatzeko
hainbat kanpaina beha-
rrezkoak izango dire la
argi dago. IBM enpresak
AEBetan egindako inkesta
baten arabera, erosleek
interesa dute auto elektriko-
an, baina zalantza asko
daude. Gaur egun, orain-
dik ere, autonomia txikia
dutela esaten da ikerketa
horretan eta bereziki ara-
zoak izan daitezkeela kar-
gatzerako orduan. Izan
ere, non kargatuko ditugu
kotxe horiek? Zelan? Zen-
bat ordu beharko dituzte?
Erosle guztiengana aile-

gatu aurretik, badirudi hain-
bat instituziok gauzak arin-
tzeko asmoa dutela. Gastei-
zen martxoan sinatu zen
auto elektrikoa sustatzeko
akordioa. Bernabe Unda,
industria sailburuak eta
Patxi Lazcoz, Gasteizko
alkateak sinatutako akordio-

aren arabera, hiriburuak
auto elektrikoak kargatzeko
15 eta 20 puntu ar tean
jarriko ditu hiriburuan. Gai-
nera, alokatzeko hogei
auto elektriko erosiko ditu
Udalak eta Udalaren erabi-
lerarako ere auto elektriko-
ak erosiko ditu aurrerantze-

an, zaharrak berritzen joan
ahala. Izan ere, ikerketa
askoren arabera, hiriburue-
tan, herri barruetan erabili-
ko da hasiera baten gehien-
bat auto elektrikoa, 2020ra
arte. Hortik aurrera egingo
du gora nabarmen auto
elektrikoen salmentak.

Auto elektrikoa hirietan 
nagusi izatea nahi da

Hiriburuetan 
herri barruetan

erabiliko da 
hasieran 

gehienbat 
auto elektrikoa
2020ra arte; 
hortik aurrera

egingo du 
gora nabarmen
auto elektrikoen

salmentak 
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Gemmaren etxeak Playa del Carmen-
go 5. etorbidea ematen du. Kale fama-
tu horretan bezala, jendea hara eta ho-

na dabil, sartu eta irten. Lagunak, ezagunak eta
ez hain ezagunak, denetarikoek hartzen dute
'chelaren' (garagardoa) bat Gemmarenean. An-
fitrioia, izan ere, eskuzabala da eta berriketara-
ko aukera luzatzen du beti.
Jaguar Negro bezala ezaguna den argazki-

laria du lagun Gemmak. Argazkilaritzaz gain, ar-
telanak sortzen ditu mexikar honek eta hainbat
gizarte-laguntzarako elkartetan laguntzen du.
Bere hitzak entzunda, Playa del Carmeni buruz
jende gehienak duen irudia aldatu egiten da da.
Karibeko herri ederraren, hondar zuridun hon-
dartzaren eta turkesa itsasoaren, eta etengabe-
ko festaren irudia guztiz iluna bilakatzen da.

Mundu osoko jendea hurbiltzen da Cancún,
Playa del Carmen eta inguruko herrietara opo-
rrak igarotzera. Hondartzan, zenoteetan, festan
eta halakoetan ibili ostean, gehiengoak paradi-
sutzat jotzen du lekua. Paradisua, hala ere, in-
fernua da askorentzat.

Mexikoko toki turistiko handiena izanik, diru
ugari mugitzen da Karibeko kostaldean. Horrela,
Mexiko osotik etorritako jendea batzen da ber-
tan: euren herrietan izan ez duten zortearen edo
beste bizimodu baten bila etorritakoak. Baina
gehiengoaren bizitza egoera ez da batere ona.
Horren adibide bezala, Quintana Roo-ko esta-
tua da suizidio-tasa gehien duen Mexikoko esta-
tua (eta gora doa abiadura azkarrean). Arazo
ekonomikoak, bakardadea (kanpotik bakarrik
etorritako jende asko dago), arazo sentimenta-
lak... kausak denetarikoak dira, eta hemen da-
goen alkoholismo-tasa eta drogen kontsumo al-
tuak arazo horiek handitu egiten dituzte.

Orokorrean, lan-baldintzak lotsagarriak dira
Playa del Carmen eta inguruetan (nik dakidane-
ra arte). Badaude salbuespenak, baina astean
6 egun lan egin eta 6.000-8.000 peso mexikar
(300-500 euro gutxi gorabehera) irabaziz gero,
zortekoa zara (eta hemen bizimodua ez da
Euskal Herrian baino askoz ere merkeagoa).
Pentsa, beraz, lan kaskarragoa duen horretan,
edo are okerrago, lanik ez duen haretan.

Kasu askotan, lanean
ematen dute eguna nagu-
siek. Eta umeek? Hainbat
eskolek guk normaltzat eza-
gutzen ditugun ordutegiak
izan arren, badaude egune-
an hiru ordu dituzten batzuk
ere. Normalean, gainera,
jende umila doan eskolak di-
ra horiek. Beraz, hiru ordu
ikasi, eta gero zer? Kalean
ematen dute eguna umeek,
beste moduren batean etxe-
ko ekonomiari laguntzen
eta, hainbat kasutan, hori
lortzeko, gurasoek objektu

sexual modura erabiltzen dituzte umeak. Ume-
en prostituzioak izugarrizko gorakada izan du
azken hamarkadetan Cancun eta Playa del
Carmen bezalako tokietan. Modu izkutuan egi-
ten da dena, baina bertakoek ederki dakite non
eta nork baliatzen duen negozioa. Gainera,
arrunta da prostituitzera behartuak diren ume
horiek etxean ere gehiegikeria sexualak jasa-
tea. Bestela ere, prostituzio-tasa altua da he-
men, horrek dakartzan kontuekin: emakumeen
salerosketa, mafiak eta abar.

Mafiak aipatuta, ezin da albo batera utzi Ze-
tak Playa del Carmenen duten presentzia al-
tua. Esan daiteke euren kontrolpean dagoela
herria. Gauza larririk ez bada pasatzen, eurek
horrela nahi dutelako da, kalean hara eta ho-
na baitabiltzalako (jendartean kamuflatzen di-
ra, baina hemen denbora daramanak badaki
nortzuk diren), negozioak han eta hemen di-
tuztelako, eta bizilagunen artean euren pre-
sentzia ezaguna delako.

Festa-gune garrantzitsua izanik, droga sal-
menta negozio mardula da Playa del Carme-
nen. 5. etorbidean pasioan ibiliz gero, arrunta da
'mota' (marihuana), kokaina edo bestelako dro-
gen eskaintza jasotzea (5. etorbidean bertan
gordetzen dute droga kantitate handia). Dena
poliziaren muturrean. Hor antzematen da nork
agintzen duen hemen. Hainbat pertsonek ko-
mentatu bezala, polizia da Mexikoko kantzerra.
Euren 'mordida' (atzetik dirua edo beste eteki-
nen bat ateratzen saiatzea) oso famatua da.

Herrialde zoragarria izanik eta
biztanle maitagarriak edukiz, pe-
nagarria da Mexikon gertatzen
ari dena. Paradisua ematen
duen tokian ere infernua aurki-
tzea. Eskerrak Gemmarenean
'Mexiko lindoa' ezagutu izana.
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TOLOSAN JOKATUTAKO GIPUZKOAKO TXAPELKETAKO BI-
GARREN JARDUNALDIAN, GURE HERRIKO ESKOLA MAILA-
KO ATLETAK ederto jardun zuten eta, horrez gain, hiru probatan
nagusitu ziren. Horrela, alebin mailan, Maider Díez onena izan zen
pisu jaurtiketan (Jone de Castro 3.a izan zen eta Ane Izquierdo
7.a), Julen Teránek altuera jauziaren proba irabazi zuen (Andoni
Egurrola 5.a izan zen) eta azken hau, Egurrola, 60 metro hesieta-
ko proban nagusitu zen. Azken bi hauekin, Eneko Gisasolak eta
Markel Gutiérre-
zek hartu zuten
parte proba horie-
tan. Nesketan,
bestalde, Malen
Amuategi, Elena
Susaeta eta Ma-
len Illarramendi
ere izan ziren txa-
pelketan. Infantil
mailan Odei Jai-
naga izan zen or-
dezkari bakarra,
disko jaurtiketan
5. postua eskura-
tuz.

EZ DA LEHENENGO ALDIA
GURE HERRIAK TAMAINA
HORRETAKO TXAPELKE-
TAK ANTOLATZEN DITUE-
NA; eta, domekan hasita, Eus-
kadiko kadete eta jubenil mai-
lako xakelari onenak ikusteko
aukera izango dugu Eibarren.
Julen Garro jubenilak iaz lortu-
tako 2. postua hobetzea ez du
erraza izango, horretarako txa-
pela jantzi beharko zuelako; ja-
rraian, Asturiasen jokatuko den

Espainiako autonomien arteko
txapelketan izango da, Euska-
diko selekzioarekin: egutegi
estua du, beraz, eibartarrak.

Bestalde, aurreko astebu-
ruan amaitu zen Donostiako
34. nazioarteko txapelketa,
173 xakelari bildu zituen lehia-
keta. Bertan izan ziren, Klub
Deportiboa ordezkatzen, Jon
Arana eta Julen Garro xakela-
riak eta Mikel Larreategi eta
Edu Olabe epaile lanetan.

KIROLAK20

Euskadiko xake txapelketak
Unibertsitate Laboralean

Eibartarren garaipenak 
eskola mailako atletismoan

PROFESIONAL MAILAKO BURUZ-BURUKO TXAPELKETAREN
KANPORAKETA BI JOKATUKO DIRA DOMEKA ARRATSALDE-
AN (17.00etan hasita, ohikoa denez). Jaialdiarekin hasteko, 2. mai-
lako txapelketako lehia ikusi ahal
izango da, Ladis Galarza eta Jauna-
rena protagonista dituela; jarraian,
Oinatz Bengoetxeak aurre egingo
dio astelehenean toki berean aurre-
ra egitea lortu zuen Aritz Lasa urre-
txuarrari. Jaialdiarekin amaitzeko bi-
nakako partidu bakarra izango da
ikusgai: Apezetxea eta Cecilio On-
gay eta Arrutiren kontra.

Aritz Lasa vs Bengoetxea VI.a 
Katedralean buruz-buruko txapelketan

JARDUNALDI BI BAKARRIK
FALTA DIRA FOBALL-ZALE-
TUEN AURTENGO EDIZIOA-
REN LIGA AMAITZEKO eta
sailkapena inoiz baino estuago
dago goiko postuetan, hiru tal-
de baitaude bi puntuko tarte
estuan: Durango eta Teknogra-
fik goi-goian ditugu, 56 puntu-
rekin, eta 54 ditu JoserAuto

Sport-ek. Jardunaldi honek,
dena dela, gauza asko argitu
dezake, JoserAutok eta Duran-
gok nor baino nor jardungo du-
te-eta bihar goizean, 09.00eta-
tik aurrera, Unbeko beheko ze-
laian. Teknografik-ek partidu
errazagoa izango du (aurretik
ikusita behintzat) Azkena Kal-
ton-en aurrean.

Foball-zaletuen liga amaiera 
borrokatuenaren atarian

Maider Díez eibartarra podiumaren goi-goian.

DIANA EHIZA ETA ARRANTZA ELKAR-
TEAK BAZKIDEENTZAKO BARBO
ARRANTZAREN LEHIAKETA antolatu
du Berriatuan, urterokoari jarraituz. Lehia-
keta maiatzaren 7an jokatuko da,
08.00etan hasita, eta interesatuek Miguel
de Aginaga 5-eko euren lokaletan eman de-
zakete izena martitzenetan eta eguenetan.

Dianaren arrantzaren lehiaketa 
maiatzaren 7an

URRETXUKO HIERCOR GOIERRIRI IRABAZITA ERE, GAUZAK
ZAIL GERATU ZAIZKIO EIBARKO SASKIBALOI TALDEARI mai-
lari eusteko daraman borrokan. Ruibalek partidu bikaina egin zuen

eta, lehen laurdena 20-19 amaitu
bazen ere, atsedenaldirako hamar
puntuko aldea zuten (38-28). Hortik
aurrerakoa errazagaoa izan zen, az-
ken 64-51ra heltzeraino. Aurkari zu-
zenarenaren garaipenak, baina, ge-
ratzen zaizkien partidu biak irabaz-
tera derrigortzen ditu eibartarrak.

Ruibal saskibaloi taldea 
mailari eusteko kinka larrian
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HERENEGUN IPURUA KIROLDEGIAN AMAYA SAN ANTONIO-
REN AURREAN LORTUTAKO GARAIPENAK hurrengo denboral-
dian Asobal Ligan jarraitzeko txartela eman dio ia Arrateri, Eibarko
taldeak sei puntuko aldea kentzen baitio une honetan Toledori (ho-
nek partidu bat gutxiago jokatu du) denboraldia amaitzeko hiru jar-

dunaldiren faltan; euren arteko
berdinketa emanez gero, gaine-
ra, Arrate izango zen aurretik.
28-25 irabazi zien eibartarrek na-
farrei, batez ere Voncina atezai-
nari esker eta Kurilenkok (9 gol),
Tokic-ek (7) eta Beljanskik (4)
lortutako golei esker.

Bestalde, jubenil mailako tal-
deak Espianiako txapelketarako
sektore fasea jokatuko du aste-
buruan Logroñon: Iruñeko Anai-
tasuna, Bartzelona handia eta
Logroñoko Naturhouse izango
ditu aurkari.

Asobal ligan jarraitzeko garaipen 
garrantzitsua lortu du Arratek

HIRU JARDUNALDI BESTE-
RIK EZ DIRA GERATZEN LI-
GA AMAITZEKO eta Manixen
mutilak badirudi bide onean
doazela, “indarrak berreskura-
tuta”, azken jardunaldi bietan
4-0 irabazi baitiete Alavési
Gasteizen eta Torrelavegako
Gimnásticari Ipuruan. Bihar,
ETB1-ek emango duen parti-

duan, Lemona izango dute aur-
kari, Mirandés liderrak Irungo
Real Unión hartzen duen bitar-
tean. Pousok entrenatzen
duen Mirandako taldeak Logro-
ñora joan beharko du hurrengo
jardunaldian eta horrek Eibarri
lagundu diezaioke lidergoa be-
rreskuratzen (gaur egun hiru
puntura daude Eibarkoak).

Eibarrek Lemoan jokatuko du bihar
lidergoa berreskuratzeko asmoz

BINAKA ZORION ARRILLAGAK ETA IKER NARBAIZAK 18-8
IRABAZI BAZIETEN ERE Aldalur eta Arakistaini Debako frontoian,
Udaberri Torneoaren lau eta erdiaren barruan Klub Deportiboko or-
dezkariek hiru porrot eta garaipen bi izan zituzten azken astebu-
ruan. Horrela, Unamunzagak 22-14 irabazi zion Rezusta bergara-
rrari Astelenan eta Agirresarobe kadeteak 22-18 garaitu zuen Goie-
rriko Alvarez Ipuruan. Zubizarretak (20-22), Andonegik (11-22) eta
Egañak (15-22), bestalde, galdu egin zituzten euren partiduak.

Denetariko emaitzak gure 
pilotarientzat Udaberri torneoan

Kurilenko izan zen
beste behin
goleatzaile 
nagusiena.
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AZKEN JARDUNALDIAN,
ZAPATUAN DONOSTIAN JO-
KATUTAKO PARTIDUAN EA-
SORI 8-15 IRABAZIZ eta Or-
bea kiroldegian jokatutako
neurketa polemikoan Tximista-
rrirekin 5-7 galdu eta gero, Ur-
bat-Urkotronik-eko waterpolo
taldeak asteburu honetan play-
offetako finala jokatzeko txarte-

la eskuratu zuen, denboraldi
betea egin ondoren, beti ere le-
henengo postuen bila.

Aurreko sariarekin batera,
Mikel Recio soraluzetarrak ere
jaso du berea, Urbateko jokala-
riak sei gol sartu zituen-eta
Euskadiko selekzioarekin Jaé-
nen jokatutako estatu mailako
finaletan.

BOST PUNTUKO ALDE
URRIAREKIN DOA EIBAR
RUGBI TALDEA MADRILE-
RA, BERTAKO ARQUITEC-
TURARI GAUR EGUN OHO-
REZKO B MAILAN DUEN
POSTUA KENTZERA. Parti-
dua etzi eguerdian jokatuko da
eta eibartarrek azken aldian
baja izan diren Igor Sendino
eta Jokin Garcíaren parte-har-
tzea izan dezakete neurketara-

ko. Unben jokatutako joaneko
neurketan, Hierros Anetxe 13-8
nagusitu zen, partiduaren az-
ken jokaldian Diego Suárezek
lortutako entsegu bati esker,
ondoren Gaizka Arrizabalagak
transformatutakoa. Arquitectu-
rakoek, dena dela, hiru-laurde-
neko lerro indartsua dutela
erakutsi zuten eta entseguak
lortzeko aukera bat baino
gehiago izan zuten.

KIROLAK22

Rugbi taldeak domekan jakingo 
du mailaz igoko den

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLAK HIRU IKASTARO ANTO-
LATU DITU ETZI SARTUKO GAREN HILABETERAKO. Maiatza-
ren 7 eta 8an Glaziare Alpi-
nismo ikastaroa egingo da
Peña Teleran, Kirol Eskala-
dakoaren hitzordua hilaren
21 eta 22rako dago iragarri-
ta Eginon eta, azkenik,
Arroilak jaisteko kurtsoa
emango da maiatzaren az-
ken asteburuan (hau da, 28
eta 29an) Fago-Ozan. Infor-
mazio gehiagorako, intere-
satuek www.gmf-fgm.org
helbidera jo dezaketa edo,
bestela, 943 461 440 telefo-
no zenbakira deitu.

Herriko waterpolistak play-offetako 
finalean izango dira

Goi Mendi Eskolaren 
hiru ikastaro maiatzerako

JMA TALDEKO DANEL SAGASTA NAGUSITU ZEN KADETE
MAILAKO OTXOA MEMORIALAREN 32. EDIZIOAN. Urkizuko
helmugan izandako esprintean, irabazleak aurrea hartu zien Belca-
ko Jon Irisarri, Inoxcrako Ander Alonso, Grosgreencenter-eko On-
ditz Urruzmendi eta
Lan Mobeleko Ander
Garateri. Xabier San
Sebastianek (Belca)
bereganatu zuen
lehiakortasunaren sa-
ria, Inoxcrak irabazi
zuen taldekako sailka-
pena eta Ciclos Iturria-
gako Andoni López
izan zen Debabarrene-
ko onena.

Danel Sagasta izan zen onena 
Otxoa Memorialean

EIBAR
LASARTEdesafioa

Xabi Astigarraga eta Mikel Arrillaga

Z igor  I r iondo eta  Una i  Muñoa

BERTSO BERTSO-AFARIA Bide Alde 
elkarte gastronomikoan
Maiatzak 6, 21.30etan

SARRERAK ...eta kitto!-n
15 euro bazkideentzat
18 euro gainerakoentzat
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JUAN ZUBIAURRE OÑATIN
LIDERGO EKINTZAILE ETA
BERRIKUNTZA IKASTEN
DIHARDUEN EIBARTARRAK,
bere ikasketekin lotutako
proiektua egiterakoan, jaialdi
berezia eskainiko digu eibarta-
rroi “antzinako erara bueltatuz
eta plaza eta erdigunea denon
gune moduan bizitzeko” aukera
emanez. Kirol parte-hartzailea
eta ikuskizuna izango dira bihar
eta etzi Untzaga plazan, egun
bietarako antolatutako progra-
mazio bereziarekin. Finlandiara
egindako bisitaldi batean piztu-
tako ideia aurrera eramatea
erabaki du, “ekonomia liburuak
irakurri eta bezeroei egindako
bisitak konplementatzeko”.
Abenduan izan zuen horrelako
proiektuen metodologia gertu-
tuik ezagutzeko parada Finlan-
dian eta, ordutik, “lehenengo
Unibertsitate Laboralean egite-
ko asmoa nuena herri erdira
ekartzera erabaki nuen, ahal
den herritar gehienendako iza-
teko asmoarekin”. Bide batez,
“sasoi batean Arratek bere par-
tiduak Untzagan jokatzen zi-
tuen espiritua” berpiztuko zen
gure herrian; eta horrela izango

da. Klaseko aretxabaletar ba-
tek lagunduta, kementsu ekin
dio asmoari Zubiaurrek eta,
jendea enteratzeko izan zitza-
keen zailtasunei aurre egin die,
“batez ere, ahoz-aho eta Tuen-
ti sare soziala erabiliz: azken
hau izan da gakoa”.

Astelehenean itxi zen izen-
ematea eta 11 futbito-taldek
hartuko dute parte I. Futbol
Festan, “bederatzi Eibarkoak,
Ermuko batek eta gineatarrez
osatutako Bilboko beste batek”.
Azken talde hau ere gelako
ikaskide batek osatu du, bere
herrikideekin. 16 urtetik 23-24
urtera artekoak dira taldeetako
jokalariak. Zapatuan, 11.00-
etatik 13.00ak arte jokatuko di-
ra lehenengo partiduak; 16.00-
etan Ipuruako dantza taldeak
Janire Hornak egindako koreo-
grafia landuko du eta 20.00eta-
tik 21.00ak arte Mendaroko
Motxailla Band txarangak rock
musika eskainiko du, “anplifika-
doreekin-eta bestelako musika
mota eskainiz”. Partiduak, bi-
tartean, goizeko 01.00ak arte
luzatuko dira, “denok denon
aurka jokatuko baitugu eta pla-
zak duen argiarekin arazorik ez

dagoelako gauez jokatzeko”,
dio Zubiaurrek. Giroari euste-
ko,, gainera, behin partiduak
amaituta, jaiak “Punto y Apar-
ten jarraituko du, Iker Silva
Dj-arekin, goizeko 04.00ak
arte gutxi gorabehera”.

Hurrengo egunean, dome-
kan, finalak jokatuko dira sei
talde onenen artean, “bi trian-
gular erara, hortik finalean zein-
tzuk jardungo duten erabakitze-
ko”. 10.00etan hasi eta
14.30ak bueltan amaituko da
txapelketa, sari banaketarekin.
Tarte horretan, “12.30etan ber-
tso-poteoa egingo da Untzaga-
ko tabernetan, Zarauzko Man-
txirekin, Itziarko Iñigo Izagirre-
rekin eta Aramaioko Xabier Igo-

arekin, sari-banaketan ere la-
gunduko dutenak”. Jaialdiari
behar den moduko amaiera
emateko, bertso-bazkaria
izango da Iruki sagardotegian.

Partiduak harmailen aldeko
plazan jokatuko dira. “Marrak
margotu, porteriak ipini... egun
berean egingo dugu eta txosna
ere izango da, edariak eta pin-
txoak eskainiko duena. Parti-
duen artekoa musikak beteko
du”, dio antolatzaileak. Ekitaldi
berezia, beraz, gazte honek
antolatu duena, “foballa beste
arlo batzurekin konektatuz eta
leku itxitik atera eta plazara-
tuz”. Hala ere, eguraldiak zere-
san handia izango du: zortea
izan dezala espero dugu.  

I. Futbol Festak hartuko du
Untzaga bihar eta etzi

23KIROLAK

Juan Zubiaurrek ia berak bakarrik antolatu du asteburuko jaialdi kirolari berezia. / J.L.G.

LOGROÑOKO ADARRAGAN JOKATUTAKO
KANPORAKETAK IRABAZI ETA LEHENENGO
POSTUA ESKURATUZ, Nekane Muguruza judokak
Formenterako uhartean jokatuko diren Espainiako
txapelketako finalerako txartela eskuratu du. Errio-

xan jokatutako lehia-
keta horretan Manu
Agirre epailea ere
izan zen, torneo oso-
az arduratuz; ez hori
bakarrik, Tolosako
Usabal kiroldegian
izandako gerriko bel-
tzen azterketarako
epaimahaian ere
izan baitzen Agirre,
Euskal Federazioak
horrela izendatuta.

Kalamuako Muguruza judoka 
estatuko finaletan izango da

MARTXOAREN 18-AN
EGINDAKO EZ-OHI-
KO BATZAR NAGU-
SIAN AIPATUTAKOA-
RI JARRAITUZ, eta
apirilaren 4an zuzenda-
ritza batzordean eraba-
ki zenez, presidentea
eta zuzendaritza ba-
tzordea berritzeko hau-
teskunde prozesua
abiatzeko beste ez-ohi-
ko batzar nagusi bat
egingo da gaur Deporren, 19.30etan hasiko den bigarren deialdian. Prozesu ho-
nek klubaren estatutuak Eusko Jaurlaritzaren dekretu berrira egokitzeko eman be-
harreko urratsei jarraitzen dio eta gaurko bileran hauteskunde araudia, egutegia
eta arduraduna izendatuko dira. Informazio gehiago www.deporeibar.com/55 hel-
bidean aurkitu daiteke.

Estatutu berriak onartzeko Klub Deportiboaren
ez-ohiko batzarra gaurko

Gaurko batzarrerako bigarren deialdia 19.30etan izango da. / ARTXIBOA
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KULTURA24

ARTE BATXILERGOA IKASTEN DIHARDUTEN IGNAZIO ZULO-
AGA INSTITUTUKO IKASLEEK, AZKEN URTEOTAKO MAR-
TXARI JARRAITUTA, “Egungo Islak” izenburuko erakusketa ikus-
gai ipini dute dute Portaleko erakusketa aretoan. Institutuan arte
arloko ikasketak egiten dituztenen lanek osatutako erakusketa da
batik bat, baina beste alor batzuetako ikasleenak ere badaude.
Bestalde, ikusgai daudenetako asko klaseko lanak dira eta, beraz,
ez daude guztiz amaituta, baina arteari, gizarteari eta etorkizunari
begira egindakoak direla azaldu dute antolatzaileek. Margoak, ma-
rrazkiak, argazkiak, keramikazko piezak… hainbat teknika eta ma-
terial erabilita sortutako eskulturak, diseinu grafikoak, collageak eta
bestelakoak biltzen dituen erakusketa ikusteko azken eguna bihar
(zapatua, apirilak 30) izango da.

- Zenbat bazkide ditu Kanta-
bria Etxeak?

167 bazkide ditugu Eibarko
gure egoitzan izena emanda.
Gipuzkoa osoan gurea da
Kantrabriako Etxe bakarra:
Euskadiko besteak Bizkaian
eta Araban daude, baina gu
gara probintziako bakarrak.
- Esku-bola (bolo-palma)
txapelketa egiten duzue ur-
tero...

Bai, Ipurua foball zelaitik
gertu dagoen gure bolatokian.
Aurten ere lehen mailako 80
parte-hartzaile baino gehiago
izango ditugu: Kantabriatik
etorriak gehienak, baina baita
estatuko beste hainbat lekuta-
tik etorritakoekin. Dagoeneko
hasi gara prestatzen Ipuruako
bolatokia, dotore jarri behar
dugu-eta.
- Zenbat ekitaldi antolatzen
dituzue urtean zehar?

Mus, tute, flor eta beste
hainbat karta-joko txapelketak
antolatzen ditugu  Jardiñeta
kalean dugun gure xedean;
Ipuruan, aldiz, toka, igel eta
aizto lehiaketak antolatzen di-
tugu. Eta, urtean behin, irtee-

ra egiten dugu Kantabriara;
aurten Castillo de Arguesora
joango gara egun-pasa.
- Eibarko hainbat ekitaldie-
tan parte ere hartzen duzue
muxutruk…

Hala da.: laguntzea gusta-
tzen zaigu. Ez dugu ahaztu
behar gure Kantabria Etxea
Eibarren dagoela eta, horre-
gatik, herriko ekitaldietan pre-
sente egotea gustatzen zaigu.
EIbarko Txirrindularitza Elkar-
tearekin elkarlanean dihardu-
gu eta laguntzen ahalegintzen
gara, trafikoa gelditzen esate-
rako. Baita Gurutze Gorriare-
kin, Korrikarekin, Deparkel-
ekin, Urkiko jaietan... lagun-
tzea gustoko dugu.
- ...eta kitto! elkartearen
bazkide izateko gogoa ere
erakutsi duzue.

Hala da, bai. ...eta kitto! el-
kartearen lana asko estima-
tzen dugu, astekaria ere jen-
deak asko maite du eta, gure-
kiko jarrera ere eskuzabal
izan denez zuen partetik, la-
guntza eskaintzea ere gusta-
tuko litzaiguke ahal dugun
neurrian.

UUddaa  bbaaddaattoorr  eettaa  uuddaarreekkiinn  bbaatteerraa  KKaannttaabbrriiaa  EEttxxeekkooeekk
hhaaiinnbbaatt  eekkiittaallddii  aannttoollaattzzeenn  ddiittuuzzttee;;  eessaanngg uurraattssuueennaa
eesskkuu--bboollaakkoo  ttoorrnneeooaa  ddaa,,  KKaannttaabbrriiaann  eegg iitteenn  ddeenn  ““hheerrrrii
kkiirroollaa””..  IIrraaiilleeaann,,  bbeerrrriizz,,  LLaa  BBiieenn  AAppaarreecciiddaa--kkoo
AAmmaabbiirrjjiinnaarreenn  oommeenneezzkkoo  jjaaiiaakk  eegg iitteenn  ddiittuuzzttee::  mmeezzaa
eettaa  bbaazzkkaarriiaa  aannttoollaattzzeenn  dduuttee  KKaannttaabbrriiaakkoo  PPaattrrooiiaarreenn
oommeenneezz,,  hhaaiinnbbaatt  ddaannttzzaa  iikkuusskkiizzuunneekkiinn  bbaatteerraa..

…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK, ILLUNABARRIAN
PROGRAMAREN BARRUAN, BERTSO-AFARIA ANTOLATUKO
DU datorren maiatzaren 6an, barixakua, urtero moduan Bide Alde
elkarte gastronomikoarekin elkarlanean. Aurten Eibar eta Lasarteko
taldeek jardungo dute lehian. Eibartarren aldetik Xabi Astigarraga
eta Mikel Arrillaga izango dira, eta Lasartetik, berriz, Zigor Iriondo eta
Unai Muñoa. Sarrerak salgai daude honez gero …eta kitto!-n bertan
(Urkizu 11, solairuartea)  18 eurotan (15 euro bazkideentzat). Afaria
gaueko 21.30etan hasiko da Bide Alden (Txaltxa Zelai 8-10 behea).

Ignazio Zuloaga institutukoen “Egungo
Islak” erakusketa Portalean ikusgai

“Eibarko bizitza
sozialaren parte izaten

saiatu behar dugu”

JUAN CARLOS CASTAÑEDA (Casa Cantabria)

Eibar eta Lasarte aurrez aurre 
Bide Aldeko bertso-afarian

Iaz Bide Alden jokatutako bertso-desafioaren irudia. / MAIALEN BELAUSTEGI
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25KULTURA
EGUAZTENEAN HARTU ZU-
TEN SALOURAKO BIDEA
MARISOL ARRILLAGARE-
KIN SOINUA JOTEN IKAS-
TEN DIHARDUTEN ikasleeta-
ko batzuk, bertan saio pare bat
eskaini eta, bide batez, oporre-
tan daudela aprobetxatuta, turis-
mo piskat egiteko. Atzo arratsal-
dean lehenengo saioa eskain-
tzea zuten aurreikusita eta bihar
zapatua, berriz, 20.00etan ekin-
go diote bigarren saioari Salou-
ko itsas-pasealekuan.

Irakaslearen berbetan, “hara
ailegatuta bertan dagoen ikas-
le batekin elkartuko gara elka-
rrekin jarduteko. Lau akordeoik
eta beste lau soinu-txikik osa-
tutako taldeak bestela ere he-
men, Eibarren, sarritan jardu-
ten du antolatzen diren ekime-

netan parte hartzen eta, talde-
an daudenen harremana oso
ona denez, egun batzuk kan-
poan ematea bururatu eta, bi-
de batez, ikuskizun berezia Ei-
bartik kanpora aurkezteko au-
kera aprobetxatzea pentsatu
genuen”. Izan ere, Tarragonan

aurkeztuko duten saioa urtero-
ko martxa erregularretik alden-
duko da erabat, soinujoleek
musika ez ezik, dantzak eta
kantuak ere (euskeraz eta ka-
talanez prestatu dituztelako 25
bat minutuko iraupena duen
ikuskizuna osatzeko.

Musika Eskolako soinujoleen doinuak Saloun

laburrak
DDEEFFIIBBEELLEENN  AALLDDEEKKOO
JJAAIIAALLDDIIAA
Maiatzaren 19an Defibel
Debabarreneko Fibromialgia
eta Astenia Kronikoa dutenen
elkarteak antolatutako jaialdi
benefikoa hartuko du
Coliseoak, 20.30etatik
aurrera. Elkartearentzat dirua
batzeko asmoarekin
antolatutako jaialdian
Eibarko Balletak, Ipurua
Dantza Garaikidea taldeak,
Biraka dantza taldeak,
Lacasiun latinamerikako
dantza taldeak eta Teatro
Interior antzerki taldeak
hartuko dute parte eta
sarreren aurresalmenta
martxan dago Zubi Gain,
Trinkete, Leo, Txoko eta
Guridi tabernetan, Marrodan
bitxitegian eta 648977587
telefonoan.

AAFFAARRIIKKEETTAANN
Oporretan Afariketan udaleku
irekietan parte hartu nahi
dutenentzat izen-emateko
epea maiatzaren 9an
zabalduko dute eta hilaren
12ra arte izango da
horretarako aukera,
Indianokua gaztelekuan
(11.00etatik 13.00etara
eta 16.00etatik 18.00etara).
Lehen Hezkuntzako
1. mailatik 6. mailara
bitartekoentzat udalekuak
txanda bitan banatu dituzte
(maiatzaren 27tik uztailaren
8ra eta uztailaren 4tik
15era).

UUEEUU--KKOO  UUDDAAKKOO
IIKKAASSTTAARROOAAKK
Maiatzaren 9an zabalduko
da Udako Euskal
Unibertsitatearen udako
ikastaroetan parte hartzeko
izen-emateko epea. Aurten
39. edizioa beteko duten
ikastaroak Eibarren
(ekainaren 27tik uztailaren
1era eta uztailaren 11tik
15era), Baionan (uztailaren
4tik 6ra) eta Iruñean
(uztailaren 18tik 20ra) 
emango dira.

DATORREN ASTEBURURA-
KO, MAIATZAREN 6-RAKO
ETA 7-RAKO EIBAR PLAZA-
RA IZENEKO PROGRAMA
BEREZIA GARATUKO DA
Arrate eskubaloi taldearen la-

gunartearen eskutik. Barixa-
kuan arratsaldetik hasiko dira
jarduerak, 19.00etan, Untzaga-
raino kalejiran ibiliko diren tal-
deen kontzentrazioarekin. Bes-
teak beste, erraldoiak, hanka-
paloak, Arrate Eskubaloi Talde-
ko harrobiko banderadunak,
Eibarko Dantza Taldekide tal-
dekoak, trikitilariak, Ustekabe
fanfarrekoak, dultzaineroak,
Kezka dantza taldekoak, Kale-
etan Kantuz-ekoak eta gaitero-
ak parte hartzea dago aurreiku-
sita. Kaleko emanaldiak amai-
tuta, gauean 22.30etan Astele-
na frontoian jarraituko du jaiak,
Sostoa Abesbatza, Los Cam-
peros, Musika Eskolako maria-
txia, Eibarko Koro Gaztea, Dos
Veracruz, Goruntz abesbatza
eta Voces y Cuerdas taldeen

eskutik. Nahi duenak sarrerak
erosteko aukera dauka, herriko
tabernetako askotan salgai ipi-
ni dira eta (12 euro).

Zapaturako egitarauari begi-
ratuz gero, besteak beste
Usartza txistulari taldearen
alardea, Zero Siette eta Mp5
taldeek girotutako bazkaria,
umeendako jaialdia, Cielito
Musika Bandaren kalejira eta
saltsa taldearen emanaldia ba-
tu dituzte. Eta gauerako, gustu
guztiak asetzeko moduko es-
kaintza: Untzagan rock kon-
tzertua emango dute Belze-
blues, C.V. eta Garrapata tal-
deekin eta Astelena frontoiak,
berriz, “Recordando la Bolera”
Dj eta karaoke saioa hartuko
du (sarrerak 5 eurotan salduko
dira, bakarrik leihatilan).

Eibar Plazara Arraterekin

CCAARRLLAA ((22001100--VV--22))
II ..   UURRTTEEUURRRREENNAA

“GURE BIZITZAREN ARGIA ETA 
GURE OPARI HANDIENA IZAN ZARA. 
Ez zaitugu inoiz ahaztuko. 
Beti gurekin izango zara”

GGAARRCCÍÍAA FFAAMMIILLIIAA
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KULTURA26

MAIATZA ETA EKAINA BITARTEAN ES-
KAINIKO DITUZTE DEBABARRENEKO
ESKOLARTEKO XXVII. ANTZERKI ERA-
KUSKETAREN EGITARAUA osatzen du-

ten antzezlanak. Urteroko moduan, gure
eskualdeko ikasleen antzezlanez gain,
tarteko konpainia profesionalen ikuskizu-
nak eskainiko dituzte, beti ere umeen
gustuei lehentasuna emanda. Herritar
guztientzat zabalik egongo diren ikuski-
zun horien artean lehena datorren astean
bertan, maiatzaren 6an eskainiko dute
Coliseoan, 20.30etan (7 euro). Logela &
Circle Of Trust taldeek sortutako hip-hop
dantza multimediako lan berri honen as-
moa, “paperezko irudigintzaren artea eta
gizakiaren sormen prozesua metafora bi-
dez alderatzea” da eta gazteei zuzenduta

egon arren, “edozein adinekoek gozatze-
ko modukoa” dela diote egileek. Datozen
egunetan beste talde profesiol batzuk eto-
rriko dira gurera, Coliseoan zein Hezkun-
tza Esparruan euren lanak taularatzera. 

“Papiro...flexia” Eskolarteko Antzerki erakusketan

“HIRU, BI, ZAST… EGIZU JOLAS!” IZENBURUKO
LANAREKIN AILEGATUKO DIRA BIHAR UMEEN LI-
BURUTEGIRA TTINBILI-TTANBALA TALDEKOAK,
Zapatuko Ipuina programari jarraituta. Enkarni Genua
eta Manu Gomezen gidoiari jarraitzen dion ikuskizuna
18.00etan hasiko da eta 3-8 urte bitarteko umeentzat
pentsatuta dago. Kutxak babestutako saiora sartzea,
betiko moduan, doan izango da.

Zapatuko ipuina liburutegian

AAUURRRREEKKOOAARREENN
EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUU
DDOO
KKUU
AA

6 9 7 3 8

3 8 5 4
1 9
9 4 1 7 8 2

8 9
9 8 2 6

1 3 9 2 4

DATORREN ASTEAN, MAIATZA-
REN 4-AN (EGUAZTENEAN) HA-
SIKO DIRA AURTENGO SAN
JUAN JAIETAN EGINGO DIREN
danborradetarako entseguak. Urte-
roko martxari jarraituta, datorren as-
tean hasi eta eguaztenero egingo
dituzte entseguak, 19.00etan ume-
ek eta jarraian, 20.00etan helduek.
Danborradan parte hartzeko asmoa
dutenei entseguetara joateko dei

egiten diete antolatzaileek, danbo-
rradan eskainiko diren doinuak ikasi
eta egunerako prestatzen joan dai-
tezen. Bestalde, nagusien danbo-
rradan urtero hainbat laguni ome-
naldia eskaini ohi zaie eta, antola-
tzaileek aurreratu digutenez, aurten-
go karrozan Juan Antonio Mogel
ikastolakoak joango dira, berriki os-
patu duten ikastolaren sorreraren
50. urteurrenaren harira.

Danborradaren entseguak hastear

EVE ENSLER-EN “BAGINAREN BARRAKIZ-
KETAK” EKARRIKO DIZKIGUTE TXALO ANTZERKI TALDEKOEK COLISEO-
RA, maiatzaren 13an 20.30etan (sarrerak 7 eurotan salgai). Gehien antzeztu den
testu garaikideetako bat den lan honetan Aitziber Garmendia eta Ainhoa Garai an-
tzezleek jardungo dute elkarrekin beharrean, Begoña Bilbaok zuzendutako lanean.
Emakumeen sexualitatea “lotsa barik, argi eta garbi” azaltzen duen lana adin, arra-
za, maila kultural eta sozial anitzetatik datozen 200dik gora andrazkoei egin zi-
tzaizkien elkarrizketetan oinarritzen da eta arrakasta ikaragarria izaten dihardu an-
tzeztu den toki guztietan. Izan ere, eta protagonisten berbetan, “umorea, samurta-
suna eta tarteka izua adieraziz, antzezle biek ematen diete ahotsa istorio sare ho-
netako protagonista diren andrazkoei eta, eurek bezala, barrearen ondoan poesia
eta probokazioa jartzen dituzte”.

Baginaren bakarrizketak



27AGENDA
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

30ean: 17.00, 19.45 eta 22.30
1ean: 17.00 eta 20.00

””AAgguuiillaa  RRoojjaa””
Zuzendaria: JJoossee  RRaammoonn  AAiieerrrraa
Aktoreak: DDaavviidd  JJaanneerr,,  JJaavviieerr
GGuuttiiéérrrreezz,,  FFrraanncciiss  LLoorreennzzoo,,
IInnmmaa  CCuueessttaa

Zorionak, AINHIZE
Egurrola Muguerza,
astelehenian hiru urte
egin zenduazen-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, IMANOL,
bixar sei urte egingo
dozuz-eta. Patxo 
erraldoi bat, txapeldun,
etxeko guztien partez.

- Mari Zubiaurre Leiaristi. 84 urte. 2011-IV-17.
- Luis García Macías. 72 urte. 2011-IV-18.
- Irene Sarasketa Urain. 91 urte. 2011-IV-19.
- Maria Oregi Etxeberria. 86 urte. 2011-IV-20.
- Gregoria Gisasola Azpiazu. 88 urte. 2011-IV-22.
- Carmen Del Moral Ruiz. 66 urte. 2011-IV-22.
- Luis Mª Telleria Izeta. 75 urte. 2011-IV-22.
- Valentin Rodríguez González. 93 urte. 2011-IV-23.
- Melchor Unzueta Solaegi. 92 urte. 2011-IV-25.
- Adoración Sánchez Moreno. 84 urte. 2011-IV-26.
- Milagros Manso Ibarluzea. 80 urte. 2011-IV-27.

HHIILLDDAAKKOOAAKK
JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Ibone Garmendia Fernández. 2011-IV-4.
- Hiart Vázquez Santos. 2011-IV-5.
- Rami Benslaiman. 2011-IV-7.
- Luján Ortega Díez. 2011-IV-7.
- Naike Dueñas Ballesteros. 2011-IV-9.
- Paula Rodríguez Vázquez. 2011-IV-10.
- Alvaro Sierra Prieto. 2011-IV-11.
- Unai Murillo Luis. 2011-IV-11.
- Naia Mondragón Urizar. 2011-IV-14.
- Eneko Arrizala Cabezuelo. 2011-IV-15.
- Oihenart Agirre Ferreira. 2011-IV-18.
- Ilyass Maachov. 2011-IV-23.

Zorionak, MARIA,
hillaren 19xan hiru urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, LEIRE, zure
13. urtebetetzian.
Alaitz, aitta eta 
amaren partez.

29an: 22.30
30ean: 19.45 eta 22.30
1ean: 20.00
2an: 20.30

””CCaappeerruucciittaa  RRoojjaa””
Zuzendaria: CCaatthheerriinnee  HHaarrddwwiicckkee
Aktoreak: AAmmaannddaa  SSeeyyffrriieedd,,
GGaarryy  OOllddmmaann,,  BBiillllyy  BBuurrkkee,,
SShhiilloohh  FFeerrnnáánnddeezz

29an: 22.30
30ean: 17.00
1ean: 17.00
2an: 20.30

””CCoommoo  llaa  vviiddaa  mmiissmmaa””  
Zuzendaria: GGrreegg  BBeerrllaannttii
Aktoreak: KKaatthheerriinnee  HHeeiiggll,,
JJoosshh  DDuuhhaammeell,,  JJoosshh  LLuuccaass,,
CChhrriissttiinnaa  HHeennddrriicckkss

Zorionak, PAULA,
hillaren 21ian urte bi
egin zenduazelako.
Muxu haundi bat
June, amatxo eta
aitatxoren partez.

Zorionak, MARKEL,
atzo hiru urte bete
zenduazelako. Patxo
haundixa famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARKEL 
Larrañaga Manzanos,
hillaren 23an zazpi urte
bete zenduan-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, ANDER, 
atzo bederatzi urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, AMAIA,
eguaztenian sei urte
egingo dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Ongi etorri, GARI
Guenaga! Garat,
Ganix eta etxekuen
partez.

Zorionak, NEREA Gorostiza 
Ojanguren (13 urte) eta MARIA
Zabaleta Ojanguren (2 urte),
astelehenian zuon urtiak izan 
ziran-eta. Etxekuen partez. 

Zorionak, PAUL
Alberdi, hillaren 24an
bost urte bete
zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, UNAX,
martitzenian bost urte
egin zenduazen-eta.
Patxo mordua
etxekuen partez.

Zorionak, OSKAR eta NAHIA, 
urtiak bete dozuezelako. Muxu
haundi bana danon partez.

Zorionak, IKER
Merizalde
Buenaire, gaur
zazpi urte egitten
dozuzelako. Aitta,
ama, amama,
osaba eta Juanen
partez.
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Aste Santuan topera ibili zara,
ez zara momentu batean ere gelditu
eta zure gorputzak gehiegikeriak
igartzen ditu. Zaindu.

TTAAUURRUUSS
Ez dakizu zoriontsu izateko ez dela
asko behar? Duzun guztia gehiago
baloratu beharko zenuke.
Ingurukoak inbidiaz dituzu. 

GGEEMMIINNII
Zeharo despistatuta zabiltza,
gauza asko ahazten zaizkizu
eta hasitakoa amaitzea asko
kostatzen zaizu. Zentratu.

CCAANNCCEERR
Espero ez zenuen berri horrek
zure planak aldatu ditu. Lasai,
oraindik ere sasoiz zabiltza egoerari
buelta emateko. Animo, lagun!

LLEEOO
Look aldaketa behar duzu. Noiztik
daramazu ilea moztu barik?
Eta zamarra zahar hori? Mesedez,
2011an gaudela! Egokitu behingoz! 

VVIIRRGGOO
Zelan gustatzen zaizun dotore
irtetzea kalera, eh? Goitik behera,
pintzel baten moduan janzten zara.
Zurea bai modari jarraitzea.

LLIIBBRRAA
Besteek esaten dutenari garrantzi
gehiegi ematen diozu eta azkenerako,
zuk nahi duzuna egin beharrean,
besteek diotena egiten duzu.

SSCCOORRPPIIUUSS
Eguzkiarekin kontuz ibiltzeko esan
dizut mila bider, baina badirudi
ez duzula ikasten. Ez irten kalera
eguzkitako krema bota egin barik!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Pilak ondo kargatuta itzuli zara
Aste Santuko oporretatik. Orain
lasai hasi berriro egunerokotasunera
ohitzen. Bidetik irten barik! 

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Poz-pozik ibili zara Aste Santuko
oporretan, ezta? Atseden hartzea
behar zenuen zure pentsamenduak
txukuntzeko. Orain bai sasoian!

AAQQUUAARRIIUUSS
Asteburuan orain arte izan ez duzun
atsedena hartzeko aukera izango
duzu. Aprobetxatu, datozen egunak
gogorrak izango baitira. Kontuz!

PPIISSCCIISS
Zure gelak edozer gauza ematen du.
Hasi zaitez erropak jasotzen
eta logela txukuntzen; ez zara-eta
umea, ama atzetik izateko beti.

Barixakua 29
IINNDDIIAANNOOKKUUAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1166..3300..-- Djon-en saioa.
Indianokua gaztelekuan.

Zapatua 30
EEIIBBAARRKKOO  FFUUTTBBIITTOO
TTXXAAPPEELLKKEETTAA
1111..0000..-- Futbito partiduak.
Kanporaketak. Untzagan.
1166..0000..-- Dantza saioa,
Ipuruako Dantza Taldearekin.
2211..0000..-- Rock musika,
Mendaroko Motxailla Band
txarangarekin.
0011..3300..-- Iker Silva Dj-aren
emanaldia. Punto y Aparten.

AATTEE  IIRREEKKIIAAKK
1111..0000//1133..0000..--
Indianokua gaztelekua
ezagutzeko ate irekien
jardunaldia.
1177..0000..-- Sukaldaritza
tailerra (pizza). Indianokua
gaztelekuan (Muzategiko
etxe berrietan).

GGAAZZTTEETTXXEE  EEGGUUNNAA
1122..3300..-- Debako Elektro
Txarangarekin kalejira eta
poteoa.
1155..0000..-- Bazkaria, Txaltxa
Zelaiko parkean. Ondoren,
bakarlaria eta antzerkia.
Jarraian kontzertuak: Lokura
Prematura (Eibar) eta Klavo
Oxidado (Soraluze).

UUMMEEEENNDDAAKKOO
MMUUSSIIKKAALLAA
1177..0000  eettaa  1188..3300..--
Musika-ikuskizuna
umeentzat. Sarrera: 10 euro.
Coliseoan.

ZZAAPPAATTUUKKOO  IIPPUUIINNAA
1188..0000..-- “Hiru, bi, zast…
egizu jolas”, Lanku-ren
eskutik. Umeen liburutegian.

BBEERRTTSSOO  SSAAIIOOAA
2222..0000..-- Bertso-saioa
Imanol Lazkano, Beñat
Ugartetxea, Igor Elortza,
Julio Soto, Maialen Lujanbio
eta Julen Zelaietarekin.
Antolatzailea: Mallabiko
Orraittio Euskara Elkartea.
Mallabiko pelotalekuan.

Astelehena 2
NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
1122..0000..-- Nagusien XVIII.
Hamabostaldiaren
inaugurazioa. Portalean.
1166..0000..-- Pertsona
Nagusien Ibilaldia Juan Luis
Mugerzaren Oroimenez.
Untzagatik Azitainera.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1188..0000..-- “Gurasoen
eta seme-alaben heziketa
emozionala”, Baikara-ren
eskutik. Portalean.

AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
MMAAIIAATTZZEEAANN
1199..0000..-- Argazkilaritza
Maiatzean lehiaketako
irabazleei sariak banatzea
eta erakusketaren inaugura-
zioa. El Corte Inglés-ean
(erakusketa aretoan,
supermerkatuaren ondoan).

Domeka 1
EEIIBBAARRKKOO  FFUUTTBBIITTOO
TTXXAAPPEELLKKEETTAA
1100..0000..-- Futbito partiduak.
Finalak. Untzagan.
1122..3300..-- Bertso-poteoa.
1155..0000..-- Bertso-bazkaria,
Iruki sagardotegian.

UUMMEEEENNDDAAKKOO
MMUUSSIIKKAALLAA
1177..3300..-- Musika-ikuskizuna
umeentzat. Sarrera: 10 euro.
Coliseoan.

Martitzena 3
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “La literatura
picaresca del siglo XVI
y XVII”, Jose Domingoren
eskutik. Armeria Eskolan.

NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
1166..0000..-- Txokolate-jana,
Egogain Gerontologia
Zentroan (bertakoentzat).

SSAANNTTAA  KKUURRUUTTZZ
EEGGUUNNAA
1188..3300..-- Kanpai-errepika.
1199..0000..-- Santa Kurutzeko
ermitan Gorosta eta
Mandiola auzoetan
hildakoen alde.

Eguaztena 4
NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
0099..0000..-- Aralarreko
San Migelera txangoa.
Irteera Ego Gainetik.

ZZIIKKLLOOMMOOTTOORRRREENN
AAZZTTEERRKKEETTAA
0099..0000//1144..0000..--
Ziklomotorren azterketa
teknikoa (aldez aurretik
Udaltzaingoan txanda
eskatuta). Zezen-plazan.

IIKKAASSTTEENN
1100..1133..-- Mendi-ibilaldia:
Lekeitio-Oleta-Gizaburuaga-
Aulestia. Irteera Estaziñotik
(Ardantzan 10.15etan).

AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
MMAAIIAATTZZEEAANN
1199..0000..-- Argazkilaritza
Maiatzean argazki
lehiaketako irabazleei sariak
banatzea eta erakusketaren
inaugurazioa. El Corte
Inglés-ean (erakusketa
aretoan, supermerkatuaren
aldamenean).

DDAANNBBOORRRRAADDAARRAAKKOO
EENNTTSSEEGGUUAA
1199..0000..-- Umeen entsegua.
2200..0000..-- Nagusien
entsegua. Beistegi eraikinean
(Bittor Sarasketa kalean).

Eguena 5
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “La literatura
picaresca del siglo XVI
y XVII”, Jose Domingoren
eskutik. Armeria Eskolan.

NNAAGGUUSSIIEENN
HHAAMMAABBOOSSTTAALLDDIIAA
1111..0000..-- Toka, petanka eta
igeltoka txapelketa. Ipuruako
bolatokian. Mahai-jokoen
txapelketa (tute, mus, briska,
domino eta seietan).
Ipuruako jubilatu etxean.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.EUSKADI.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Apirilaren 30era arte
“EIBARKO IGNACIO ZULOAGAREN
EGUNGO ISLAK”. Portalean.
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.
KLUB DEPORTIBOko argazkilaritza taldekoen
“Aratosteak” erakusketak. El Ambigú eta Portalea
tabernetan.
“COLECCIONES”, Aula 7 argazkilaritza taldearen
argazkiak. Depor tabernan.
II. ERREPUBLIKAREN ALDARRIKAPENAREN
80. URTEURRENA-ren inguruko interesgunea.
Juan San Martin liburutegian.

– Argazkilaritza Maiatzean
WENTONG WANG ETA FENG XIAOHUI
argazkilarien lanak. Untzagako jubilatuen etxean.
30 ARGIZAIOLA LEHIAKETA. Klub Deportiboan.
DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAren
erakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Portalea
tabernetan.
ARGAZKI LEHIAKETAko lanen erakusketa.
El Corte Inglés-eko erakusketa aretoan.

29AGENDA

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

– SSaannjjuuaannaakk  22001111  kkaarrtteell  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Maiatzaren 13ra arte, Pegoran. Saria: 600 euro. 

– SSaannjjuuaanneettaann  aallkkoohhooll  llaarrrreeggii  eezz  eeddaatteekkoo  ppeeggaattiinnaa  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Maiatzaren 13ra arte, Pegoran. Saria: 180 euro.

ffaarrmmaazziiaakk
2299,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
3300,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
11,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
22,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
33,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
44,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
55,,  eegguueennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
66,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

mmiinntteeggiiaakk
– EEuusskkaarraarreenn  TTrraannssmmiissiiooaarrii  bbuurruuzzkkoo  mmiinntteeggiiaa..
Noiz eta non: Maiatzaren 25ean (08.45etatik 13.30etara eta 15.00etatik 17.30etara), Portalean.
Informazioa eta izen-ematea: …eta kitto! Euskara Elkartean (943200918 telefonoan).



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Interna. Tel. 617-
727744.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 651-836353.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 674-716699.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko orduka. Tel. 608-
820954.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta tabernak garbitzeko.
Tel. 646-506777.
– Neska eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko. Tel. 676-
035738.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 675-007271.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko, garbi-
keta lanetarako eta sukaldari-la-
guntzaile moduan. Tel. 626-
068463.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka lan egiteko. Tel. 618-734000.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanak egiteko, nagusiak
gauez edo asteburuetan zaintzeko
eta sukaldari moduan. Tel. 699-
609190.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketa la-
netarako eta dendan laguntzeko.
Tel. 662-267569.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko, garbi-
keta lanetarako, dendan laguntze-
ko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Tel. 649-008036.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka sukaldari moduan lan egiteko
eta garbiketa lanetarako. Tel. 671-
343612 eta 943-531931.
– Gizona eskaintzen da txofer mo-
duan eta lorezain moduan lan egi-
teko. Tel. 671-343612 edo 943-
531931.

– Motorzalearen ekipamendua sal-
gai. L tamainakoa gutxi gorabehe-
ra. Tel. 628-043195.
– Bizikleta estatikoa salgai. Ia be-
rria. 100 euro. Tel. 647-275374.
– Kutxatzar izozkailua salgai.
Gram hiru izarrekoa. Tapa transpa-
renteak. 2x0ʼ9 m. Oso egoera one-
an. Tel. 943-207873.

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

– Garajea hartuko nuke alokairuan
Ipuruako dorreen inguruan. Tel.
620-917212.
– Lokala alokagai Amañan. 180
m2. Argitsua eta ibilgailuarentzat
sarrera onarekin. Tel. 605-771570.
– 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
– Pisua alokagai Ermuan. Tel. 658-
735514.
– Pisua alokagai. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Bizi-
tzera sartzeko moduan. Tel. 658-
740334.
– 4 logelako pisua hartuko nuke
alokairuan Eibarren. Erreferen-
tziak. Tel. 685-380585.
– 3 logelako pisua hartuko nuke
alokairuan Eibarren. Tel. 626-
584512.
– Pisua hartuko nuke alokairuan
Eibarren. Tel. 943-201106 eta 680-
526228. Nuri.
– Pisua hartuke nuke alokairuan
Eibarren. Tel. 628-785393.
– Eibarren logela independentea
alokagai. Komuna, mikrouhinak,
telebista. Garajea aukeran. Tel.
652-765200.

1.1. Salgai
– Pisua salgai Eibarren. 3 logela,
egongela, sukaldea, komuna eta
ganbara. Oso argitsua, berriztuta
eta bizitzera sartzeko moduan. Ga-
rajea aukeran. Prezio oso interes-
garria. Tel. 627-084503 eta 943-
127140.
– 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.

– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari-laguntzaile edo kamarera mo-
duan, nagusiak edo umeak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Erre-
ferentziak. Tel. 608-474923.
– Mutila eskaintzen da terrazan
edalontziak jasotzeko, garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 649-086057.
– Mutila eskaintzen da terrazan
edalontziak jasotzeko, garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 696-450343.
– Mutila eskaintzen da terrazan
edalontziak jasotzeko, garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 648-716291.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari-laguntzaile moduan eta nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Errefe-
rentziak. Dendan esperientzia. Tel.
943-172816 eta 605-720298. Eva.
– Neska eskaintzen da tabernan
eta sukaldean lan egiteko. Tel.
605-147304 eta 943-172816. Pao-
la.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta sukalda-
ri-laguntzaile moduan. Tel. 608-
376387.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko orduka. Tel.
629-473105.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 680-969415.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 646-
682575.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 679-912841.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko orduka. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 655-077394.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Kamareroa behar da taberna be-
tarako. Tel. 943-031253.
– Sukaldaria eta kamarera/o behar
dira Aste Santurako. Autoarekin.
Tel. 677-638184.

4.2. Eskaintzak

– Mutila eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile moduan. Esperientzia-
rekin. Tel. 657-683887.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. Tel. 605-129530.
– Neska eskaintzen da etxeak edo
tabernak garbitzeko, sukaldari-la-
guntzaile moduan eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 688-806348.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta elkarteak edo
etxeak garbitzeko. Tel. 656-
946074.
– Mutila eskaintzen da soldatzaile
eta galdaragile jarduteko. Tel. 628-
615057.
– Emakumea eskaintzen nagusiak
zaintzeko. Tel. 680-969415.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketa lanak egi-
teko. Tel. 660-919423.
– Mutila eskaintzen da edozein la-
netarako. Kamioi, taxi eta anbulan-
tzia karnetekin. Tel. 663-656621.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 672-572526.

6.4. Bestelakoak
– Katakumea hartuko nuke. Tel.
639-044748.

– Txontan lokala alokagai. 485 m2.
Beheko solairua eta kamioiaren-
tzako sarrera. Prezio onean. Tel.
943-202729 eta 650-022371. Bi-
xente.
– Garaje itxia alokagai Matsarian,
Estaziño aurrean. 3x5 metrokoa,
labaderoarekin. Tel. 610-395630.
– Garajea alokagai Asua-errekan.
22 m2koa eta itxia. Tel. 678-
426136.

3.2. Errentan

– Irakaslea behar dut Batxilergo 2.
mailako klaseak jasotzeko. Tel.
697-348080.

5. Irakaskuntza
5.1. Eskaerak

– Alemanierazko klaseak ematen
ditut haur, gazte eta helduentzat.
Tel. 647-275374.

5.2. Eskaintzak



GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.A.

8 etxebizitza

Garajeak Eibar erdian

17 trastero
63 garaje

610 718 244 / 943 700 150
Aukera ezinhobea:
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LA SALLE AZITAIN IKASTETXEA
2011-2012 ikasturterako eskaintza

BATXILERGOAK (A eta D)
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